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 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 coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 
realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 
construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 
global. 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-
estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, 
coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 

 



valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses 
valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha 
perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade 
que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados 
que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, 
tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita 
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 
innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas 
activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a 
realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, 
etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia 
formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 
Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, 
e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral 
e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a 
aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 
discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 
ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 
e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 
e a tecnoloxía". 
Nesta  programación afrontamos a materia de VALORES ÉTICOS en 1º e 3º da ESO, que son os 
cursos que comezan en Galicia este curso 2015-2016, seguindo o libro de texto de Vicens Vives 
VAL 
O decreto 86/2015 do 25 de xuño regulou as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 120, luns, 29 xuño 2015). Nel aparece como unha 
materia a cursar polo alumnado nos diferentes niveis da ESO, os Valores Éticos, e como posible 
elección alternativa á materia de Relixión. 
 2. OBXECTIVOS 
 A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, Competencias sociais e cívicas. 

 



estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio Competencia matemática e competencias básicas 

 



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. 

en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 
 B) VALORES ÉTICOS 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

h) Comprender e expresar con corrección, Comunicación lingüística. 

 



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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS POR TEMAS: PRIMEIRO CURSO 
 C) VALORES ÉTICOS 

TEMA 1 
– Asimilar o concepto de persoa e identificar o carácter racional, libre e independente da persoa. 
– Reflexionar sobre situacións en que nos comportamos como persoas diferenciando tales 

condutas dos comportamentos impropios dunha persoa. 
– Definir os conceptos de autonomía moral e heteronomía moral. 
– Comprender e asumir a máxima kantiana segundo a cal toda persoa é "un fin en si mesmo". 
– Valorar de forma reflexiva a propia autonomía moral. 
– Explicar en que consiste a personalidade e identificar os principais trazos que definen a propia 

personalidade. 
– Caracterizar as dimensións racional e emocional do ser humano. 
– Aprender a identificar e xestionar as propias emocións. 
– Describir en que consiste a intelixencia emocional e asumir pautas emocionais axeitadas na 

nosa propia vida. 

TEMA 2 
– Caracterizar a orixe da sociabilidade humana e asimilar a importancia de convivir 

adecuadamente co propio contorno social. 
– Comprender que é un conflito e entender que forma parte da propia natureza humana. 
– Aprender a xestionar e resolver conflitos de forma asertiva. 
– Identificar e asimilar as regras básicas para resolver conflitos. 
– Reflexionar sobre a necesidade de normas e valores para convivir adecuadamente cos demais. 
– Identificar e potenciar as habilidades sociais máis relevantes para convivir con outras persoas. 
– Entender que é a empatía e desenvolver estratexias para comprender e valorar de forma 

construtiva as condutas e sentimentos doutras persoas. 
– Coñecer as calidades da persoa empática. 
– Explicar en que consiste a asertividade e asimilar pautas para mellorar a propia conduta 

asertiva. 

TEMA 3 
– Definir en que consisten a moral e mais a ética sinalando tanto as súas diferenzas como a súa 

complementariedade. 
– Aprender a identificar e avaliar condutas moralmente correctas e incorrectas. 
– Relacionar de forma razoada unha serie de máximas coa moral ou coa ética. 
– Definir en que consisten os valores e explicar o concepto de xerarquía de valores. 
– Reflexionar sobre os propios valores. 
– Identificar e clasificar os valores nunha serie de tipoloxías. 
– Definir o concepto de valores morais e identificar os valores morais que consideramos máis 

relevantes. 
– Caracterizar as éticas de fins e as éticas de regras. 
– Describir e analizar os principais trazos da ética hedonista de Epicuro. 

TEMA 4 
– Definir en que consiste a política e reflexionar sobre a súa estreita relación coa ética. 
– Identificar e reflexionar sobre situacións ou condutas políticas eticamente incorrectas. 

 



– Recoñecer e asumir os valores cívicos máis relevantes para a vida en sociedade. 
– Definir de forma razoada en que consiste a xustiza. 
– Explicar a relación que segundo Aristóteles existe entre a ética e a política. 
– Explicar o concepto de cidadanía contrastando a idea de cidadán coa de súbdito. 
– Valorar positivamente a democracia e apreciar os valores e dereitos democráticos máis 

importantes. 
– Sinalar a orixe dunha serie de dereitos democráticos nos valores que se establecen na 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
– Coñecer e describir os aspectos chave do funcionamento dunha sociedade e dun sistema 

político democráticos. 
– Describir os aspectos máis relevantes da Constitución española e asumir a súa importancia 

como eixe central do funcionamento democrático da sociedade española. 

TEMA 5 
– Definir e diferenciar de forma razoada os conceptos de legalidade, lexitimidade e xustiza. 
– Reflexionar sobre situacións da vida real en que poden entrar en conflito a legalidade co que é 

xusto. 
– Analizar de forma reflexiva o caso de Rosa Parks como exemplo de contradición entre a 

legalidade e a xustiza. 
– Definir o concepto de dereito como conxunto de leis que determinan o que está permitido e o 

que está prohibido nunha sociedade. 
– Identificar os dereitos que todas as persoas teñen polo simple feito de selo. 
– Coñecer e describir a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
– Participar de forma asertiva e reflexiva nun debate sobre un dilema moral. 
– Definir en que consiste a regra de ouro da moral. 
– Reflexionar sobre a universalidade dos dereitos humanos. 

TEMA 6 
– Comprender e explicar como a ciencia e a a técnica transformou a nosa sociedade. 
– Caracterizar o proceso de transición da ciencia e a técnica tradicionais á actual tecnociencia. 
– Reflexionar sobre as vantaxes e os inconvenientes da tecnociencia na nosa sociedade actual. 
– Analizar a necesidade de límites legais e morais ao desenvolvemento tecnolóxico. 
– Identificar e reflexionar sobre os impactos positivos e negativos das tecnoloxías na nosa 

propia vida. 
– Identificar e explicar en que consiste a tecnodependencia. 
– Reflexionar e evitar condutas que poden favorecer a tecnodependencia. 
– Analizar as consecuencias da tecnoadicción. 
– Asumir pautas de conduta para realizar un uso construtivo das TIC 
 
D) OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprend    

 Bloque 1. A dignidade da persoa  
• a • B1.1. O concepto problemático de persoa. • B1.1. Construír un concepto de persoa, • VEB1.1.1. Sinala as dificultad       

 



• d 
h 

Significado etimolóxico. 
• B1.2. Características da persoa: independencia, 
racionalidade e liberdade. 
B1.3. Dignidade da persoa: a persoa como ser 

moral. 

consciente de que esta é indefinible, valorando a 
dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

concepto de persoa, analizando    
etimolóxico. 

   • VEB1.1.2. Describe as caract   
da persoa: substancia independen     

  

   • VEB1.1.3. Explica e valora a d    
que, como ente autónomo, se    
moral". 

  

• a 
• b 
• d 
• e 
• g 
h 

• B1.4. Adolescencia: crise de identidade, 
formación de grupos e influencia do grupo no/na 
adolescente. 
B1.5. Desenvolvemento da autonomía persoal na 

adolescencia. Control da conduta e escolla de 
valores éticos. 

• B1.2. Comprender a crise da identidade persoal 
que xorde na adolescencia e as súas causas, e 
describir as características dos grupos que forman e 
a influencia que exercen sobre os seus membros, 
coa finalidade de tomar conciencia da necesidade 
que ten, para seguir medrando moralmente e pasar 
á vida adulta, do desenvolvemento da súa 
autonomía persoal e do control da súa conduta. 

• VEB1.2.1. Coñece informa    
diversas, arredor dos grupos de   
súas características e a influencia    
os seus membros na determinació     
e realiza un resumo coa informació   

  
 

   • VEB1.2.2. Elabora conclu    
importancia que ten para   
desenvolver a autonomía persoal      
súa propia conduta conforme a    
libremente elixidos. 

  

• a 
• f 
• g 
l 

• B1.6. Personalidade: factores xenéticos, sociais, 
culturais e do contorno ambiental que inflúen na súa 
construción. Capacidade de autodeterminación no 
ser humano. 

• B1.3. Describir en que consiste a personalidade 
e valorar a importancia de enriquecela con valores e 
virtudes éticas, mediante o esforzo e a vontade 
persoal. 

• VEB1.3.1. Identifica en    
personalidade e os factores x   
culturais e do contorno que    
construción, e aprecia a   
autodeterminación no ser humano  

  
 

• a 
• d 
• g 
h 

• B1.7. A razón e a liberdade na estruturación da 
personalidade e na escolla dos valores éticos que a 
conformarán. 

• B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da 
razón e a liberdade no ser humano para determinar 
"como quere ser", elixindo os valores éticos que 
desexa incorporar á súa personalidade. 

• VEB1.4.1. Describe e estima o    
razón e a liberdade para configura     
actos a estrutura da súa personalid  

  

   • VEB1.4.2. Realiza unha lista    
que estima como desexables para    
personalidade, e explica as razóns    

  

• a 
• b 
• d 
• e 
• g 
h 

• B1.8. A intelixencia emocional e o seu papel no 
desenvolvemento moral da persoa. 
• B1.9. Emocións, sentimentos e vida moral. 
B1.10. Valores éticos e capacidade de autocontrol 

emocional. 

• B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia 
emocional e valorar a súa importancia no 
desenvolvemento moral do ser humano. 

• VEB1.5.1. Define a intelixenc     
súas características, valorando a    
construción moral do ente humano  

  

   • VEB1.5.2. Explica en que cons    
e os sentimentos, e como se re    
moral. 

  

   • VEB1.5.3. Atopa, disertando e     
entre algunhas virtudes e va     
desenvolvemento das capacidad    
emocional e automotivación,    
sinceridade, o respecto, a pruden    
a xustiza e a perseveranza, entre o  

  
  

 

• a 
• b 
• d 
• g 
• h 
m 

• B1.11. Habilidades emocionais segundo 
Goleman. 
• B1.12. Habilidades emocionais e virtudes éticas. 
B1.13. Introspección: autocoñecemento, autocontrol 

e autonomía. 

• B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento 
da intelixencia emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o seu carácter 
moral, con capacidade de empregar a introspección 
para recoñecer emocións e sentimentos no seu 
interior, para mellorar as súas habilidades 
emocionais. 

• VEB1.6.1. Comprende en q    
habilidades emocionais que, segun    
desenvolver o ser humano, e ela    
explicativo arredor do tema, en   
grupo. 

  

   • VEB1.6.2. Relaciona o des   
habilidades emocionais coa adqui    
éticas, tales como a perseveranz     
autonomía persoal, a temperanz     
vontade, a honestidade cun mes     

  

 



xustiza e a fidelidade aos propio    
entre outras. 

   • VEB1.6.3. Emprega a introspe    
para recoñecer as propias emoció    
e os estados de ánimo, coa finalida      
control deles e ser capaz d   
converténdose no dono da propia c  

  
 

• a 
• d 
• g 
m 

• B1.14. Construción da identidade propia 
consonte valores éticos. 
B1.15. Persoa como proxecto vital. 

• B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do 
ser humano, para influír de maneira consciente e 
voluntaria na construción da súa propia identidade, 
consonte os valores éticos, e así mellorar a súa 
autoestima. 

• VEB1.7.1. Toma conciencia    
capacidade que posúe para m    
identidade e facer de si mesmo/a    
sincera, tolerante, amable, xene   
solidaria, honesta, libre, etc., nunh     
ser apreciada por si mesmo/a. 

  

   • VEB1.7.2. Deseña un proxec     
conforme o modelo de persoa q      
valores éticos que desexa adqui     
súa propia vida teña un sentido. 

  

 Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais  
• a 
• b 
• d 
• e 
• g 
h 

• B2.1. A natureza social do ser humano. 
• B2.2. Relación dialéctica entre individuo e 
sociedade. 
B2.3. Os valores éticos como guías das relación 

interpersoais na sociedade. 

• B2.1. Coñecer os fundamentos da natureza 
social do ser humano e a relación dialéctica que se 
establece entre este e a sociedade, estimando a 
importancia dunha vida social dirixida polos valores 
éticos. 

• VEB2.1.1. Explica por que o s     
por natureza e valora as consecue     
feito na súa vida persoal e moral. 

  

   • VEB2.1.2. Discirne e expre    
grupos, sobre a influencia mutua    
entre o individuo e a sociedade. 

  
 

   • VEB2.1.3. Achega razóns qu    
necesidade de establecer uns v    
guíen as relacións interpersoais e    
persoal para elaborar, me   
informáticos, unha presentación    
conclusións sobre este tema. 

  
 

• a 
• b 
• d 
• e 
• g 
• h 
ñ 

• B2.4. Proceso de socialización: interiorización de 
valores e normas morais. 
• B2.5. Valores inculcados polos axentes sociais 
na configuración da personalidade. 
B2.6. Necesidade da crítica racional para alcanzar 

valores éticos universais, exemplificados na 
DUDH e baseados na dignidade humana. 

• B2.2. Describir e valorar a importancia da 
influencia do contorno social e cultural no 
desenvolvemento moral da persoa, a través da 
análise do papel que desempeñan os axentes 
sociais. 

• VEB2.2.1. Describe o proceso    
valora a súa importancia na interi   
dos valores e as normas morais q     
da sociedade en que vive. 

  

   • VEB2.2.2. Exemplifica, en cola    
a influencia que teñen na   
personalidade os valores morais   
axentes sociais, entre eles a fam     
amigos e os medios de com   
elaborando un esquema e conc   
soportes informáticos. 

  
  

 

   • VEB2.2.3. Xustifica e aprecia    
crítica racional, como medio in   
adecuar aos valores éticos unive   
na DUDH os costumes, as norma     
do seu medio, rexeitando todo o q     
dignidade do humano e os   
fundamentais. 

  

• a 
h 

• B2.7. Diferenza entre a vida privada (regulada 
pola ética) e a vida pública (regulada polo dereito). 
Límites da liberdade nos dous ámbitos. 

• B2.3. Distinguir na persoa os ámbitos da vida 
privada e da vida pública, a primeira regulada pola 
ética e a segunda polo dereito, coa finalidade de 
identificar os límites da liberdade persoal e social. 

• VEB2.3.1. Define os ámbitos d      
pública, así como o límite da libe    
ambos os casos. 

  

• a 
• b 
• d 

• B2.8. Habilidades emocionais de Goleman e 
valores éticos que atinxen ás relación humanas. 

• B2.4. Relacionar e valorar a importancia das 
habilidades da intelixencia emocional sinaladas por 
Goleman, en relación coa vida interpersoal, e 

• VEB2.4.1. Comprende a imp    
Goleman ten a capacidade    
emocións alleas e a de contr    

  

 



h establecer o seu vínculo cos valores éticos que 
enriquecen as relacións humanas. 

interpersoais, e elabora un res   
sobre o tema. 

• a 
• b 
• d 
• g 
h 

• B2.9. Asertividade fronte a agresividade e a 
inhibición. 
• B2.10. Asertividade e respecto á dignidade das 
outras persoas. 
B2.11. Asertividade e outras habilidades sociais. 

• B2.5. Utilizar a conduta asertiva e as habilidades 
sociais, coa finalidade de incorporar á súa 
personalidade algúns valores e virtudes éticas 
necesarias no desenvolvemento dunha vida social 
máis xusta e enriquecedora. 

• VEB2.5.1. Explica en que c    
asertiva, facendo unha   
comportamento agresivo ou inhibi     
principio moral fundamental,   
interpersoais, o respecto á dignida    

  
 

   • VEB2.5.2. Amosa, nas relac   
unha actitude de respecto cara ao    
os seres humano teñen a sentir,     
forma diferente, a equivocarse, a     
descanso, a ter unha vida privada      
propias decisións, etc., e nom    
valorado de forma especial polo     
persoa, sen discriminar nin meno    
etc. 

  

   • VEB2.5.3. Emprega, en diálog     
inventados, habilidades sociais c     
escoita activa, a interrogación    
finalidade de que aprenda a u    
natural na súa relación coas dema   

  
 

   • VEB2.5.4. Exercita algunh    
comunicación interpersoal, median     
diálogos orais, tales como a form     
non, o disco raiado, o banco d     
obxecto de dominalas e poder util    
adecuado. 

  
  

 

• a 
• b 
• d 
h 

• B2.12. Valores e virtudes éticas nas relación 
interpersoais. 
B2.13. Deber moral e cívico do auxilio. 

• B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das 
virtudes éticas para conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias. 

• VEB2.6.1. Identifica a adquis    
éticas como unha condición nec    
unhas boas relacións interperso     
prudencia, a lealdade, a sinceridad    
etc. 

  

   • VEB2.6.2. Elabora unha lista    
éticos que deben estar presentes    
o individuo e a sociedad    
responsabilidade, compromiso, to   
lealdade, solidariedade, prudencia    
xustiza, etc. 

  

   • VEB2.6.3. Destaca o deber m     
todas as persoas teñen de prestar     
outras cuxa vida, liberdade e seg    
perigo de xeito inminente, colab    
das súas posibilidades a prestar   
en casos de emerxencia. 

  

 Bloque 3. A reflexión ética  
• a 
• d 
h 

• B3.1. Diferenzas entre ética e moral. Importancia 
da reflexión ética. 

• B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as diferenzas entre elas e estimando 
a importancia da reflexión ética como un saber 
práctico necesario para guiar de forma racional a 
conduta do ser humano á súa plena realización. 

• VEB3.1.1. Recoñece as diferen      
a moral. 

  

   • VEB3.1.2. Achega razóns q    
importancia da reflexión ética. 

  

• a 
• d 
• f 
h 

• B3.2. Conduta instintiva animal e o 
comportamento racional, libre e moral do ser 
humano. 

• B3.2. Destacar o significado e a importancia da 
natureza moral do ser humano, tomando conciencia 
da necesidade que ten de normas éticas. 

• VEB3.2.1. Distingue entre a co    
animal e o comportamento racio      
humano, destacando a magn    
diferenzas e apreciando as conse    
teñen na vida das persoas. 

  
 

• a 
• b 
• d 
• e 
• f 

• B3.3. Liberdade e concepto de persoa. 
• B3.4. Influencia na liberdade da intelixencia e da 
vontade. 
B3.5. Factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, 

culturais e ambientais, que inflúen no 
desenvolvemento da intelixencia e a vontade, 

• B3.3. Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz 
da estrutura moral na persoa e apreciar o papel que 
a intelixencia e a vontade teñen como factores que 
incrementan a capacidade de autodeterminación. 

· VEB3.3.1. Describe a    
liberdade e o concepto de persoa. 

  

 



• g 
h 

nomeadamente o papel da educación. 

   • VEB3.3.2. Analiza e valora a in    
na liberdade persoal a intelixencia     
coñecer posibles opcións para elix      
nos dá a fortaleza suficiente para     
decidido facer. 

  

   • VEB3.3.3. Analiza algúns fa   
psicolóxicos, sociais, culturais e   
inflúen no desenvolvemento da    
vontade, nomeadamente o pape     
expón as súas conclusións de for    
unha presentación realizada   
informáticos e audiovisuais. 

  
  

 

• a 
• b 
• d 
• e 
h 

• B3.6. Valores. O seu papel na vida individual e 
colectiva. 
• B3.7. Clases de valores. 
B3.8. Xerarquías de valores. 

• B3.4. Xustificar e apreciar o papel dos valores na 
vida persoal e social, resaltando as súas 
características, a súa clasificación e a súa xerarquía, 
coa finalidade de comprender a súa natureza e a 
súa importancia. 

• VEB3.4.1. Explica o que son os     
principais características, e aprecia    
na vida individual e colectiva das p  

  

   • VEB3.4.2. Procura e selecciona   
a existencia de clases de v   
afectivos, intelectuais, vitais, etc. 

  
 

   • VEB3.4.3. Realiza, en traball     
xerarquía de valores, exp    
fundamentación racional, mediant    
usando medios informáticos ou au  

  
 

• a 
• d 
h 

• B3.9. Carácter distintivo dos valores éticos. • B3.5. Resaltar a importancia dos valores éticos, 
as súas especificacións e a súa influencia na vida 
persoal e social do ser humano, destacando a 
necesidade de ser recoñecidos e respectados por 
todos. 

· VEB3.5.1. Explica a d    
valores éticos e o resto dos va     
importancia para a persoa dos valo   

  

• a 
• d 
• e 
• g 
h 

• B3.10. Valores e normas éticas, e os seus 
efectos beneficiosos para a persoa e para a 
comunidade. 

• B3.6. Tomar conciencia da importancia dos 
valores e das normas éticas, como guía da conduta 
individual e social, asumindo a responsabilidade de 
difundilos e promovelos polos beneficios que 
proporcionan á persoa e á comunidade. 

• VEB3.6.1. Destaca algunhas d   
negativas que, a nivel individual e    
ausencia de valores e normas ét     
egoísmo, a corrupción, a mentira,     
a intolerancia, a insolidariedade     
dereitos humanos, etc. 

  

   • VEB3.6.2. Emprende, utiliza    
persoal e a colaboración en grupo,     
desenvolvemento dunha campaña     
fin de promover o recoñecemento    
como elementos fundament    
desenvolvemento persoal e social. 

  
  

 

 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dere    
• a 
• c 
• d 
h 

• B5.1. Preámbulo da DUDH: a dignidade das 
persoas como fundamento dos seus dereitos 
universais, inalienables e innatos. 

• B5.1. Identificar, no preámbulo da DUDH, o 
respecto á dignidade das persoas e os seus 
atributos esenciais como o fundamento do que 
derivan todos os dereitos humanos. 

• VEB5.1.1. Explica e aprecia     
dignidade que esta declaración    
humano como persoa, posuido    
universais, inalienables e innatos,    
do seu preámbulo. 

  

• a 
• b 
• c 
• d 
• e 
• g 
h 

• B5.2. Dereitos da muller: patróns económicos e 
socioculturais que fomentaron a violencia e 
desigualdade de xénero. 
B5.3. Dereitos da infancia. 

• B5.2. Estimar a importancia do problema actual 
do exercicio dos dereitos da muller e da infancia en 
grande parte do mundo, coñecendo as súas causas 
e tomando conciencia deles, coa finalidade de 
promover a súa solución. 

• VEB5.2.1. Dá razóns sobre a    
problema dos dereitos da mulle    
patróns económicos e sociocultura    
a violencia e a desigualdade de xé  

  

   • VEB5.2.2. Xustifica a necesid     
defensa dos dereitos da infancia     
violencia e o abuso do que neno      
vítimas no século XXI, tales como     
traballo infantil, ou a súa   

  

 



soldados/as, etc. 
   • VEB5.2.3. Emprende, en colab     

elaboración dunha campaña cont    
da muller e a violencia de xéne     
familiar, escolar e social, e ava    
obtidos. 

  
 

• a 
• d 
• e 
g 

• B5.4. Organizacións que traballan polos dereitos 
humanos: institucións internacionais e ONG. 

· B5.3. Apreciar o labor que realizan 
institucións e ONG que traballan pola defensa dos 
dereitos humanos, auxiliando as persoas que por 
natureza os posúen, pero non teñen a oportunidade 
de exercelos. 

• VEB5.3.1. Indaga, en traballo   
sobre o traballo de institucións e   
en todo o mundo, traballan polo   
dereitos humanos (Amnistía Inte    
como Mans Unidas, Médicos    
Cáritas, entre outros), e elabora     
conclusións. 

  
  

 

 
 

 



 
 3. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa 
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias, que, 
polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Competencia dixital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociais e cívicas 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural 
determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e 
prácticos. 

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou 
dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica, 
fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción 
comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais, 
profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas. 

 



Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á 
álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades 
do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de 
obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos 
se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio 
natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica 
e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer 
para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo 
e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación 
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á 
participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se 
difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de 
paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 
programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as 
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de 
fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de 
aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 
na realización das tarefas de aprendizaxe. 

 



Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da 
competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de 
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias 
de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e ao 
estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de 
distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais 
da UE e outras declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e 
internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e 
culturais da sociedade actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por 
resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito 
mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e 
da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos, 
para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, 
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a 
autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e 
toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se refire. 

 



CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e 
como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 

– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 

– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 

 4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMEIRO CURSO 

TEMA 1. SOMOS PERSOAS 

 1. Que quere dicir ser persoa? 
 2. Quen dirixe a miña vida? 
 Taller de ética. 
 3. Como cheguei a ser quen son? 
 4. Que importancia teñen as emocións? 
 5. Todo o que sinto é bo? 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

TEMA 2. VIVIMOS EN SOCIEDADE 

 1. As razóns para ser sociables. 
 2. Valores para convivir. 
 3. As habilidades sociais. 
 4. Pórse no lugar do outro. 
 Taller de ética. 
 5. A importancia da asertividade. 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

TEMA 3. ÉTICA E MORAL 

 1. Da moral á ética. 
 2. Cuestión de valores. 
 3 Os valores morais. 

 



 4. En que consiste actuar ben? 
 Taller de ética. 
 5. A busca do pracer. 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

TEMA 4. VIVIR EN DEMOCRACIA 

 1. Que significa vivir ben? 
 2. Valores para convivir. 
 3. De súbditos a cidadáns. 
 4. O funcionamento da democracia. 
 Taller de ética. 
 5. A Constitución española e os seus valores. 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

TEMA 5. CIDADÁNS CON DEREITOS 

 1. É o mesmo xusto que legal? 
 2. O dereito e os dereitos. 
 3. Por que temos dereitos? 
 Taller de ética. 
 4. Un código ético para a humanidade. 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

TEMA 6. CIENCIA, TÉCNICA E VALORES 

 1. Como cambiou o mundo! 
 2. As dúas caras da ciencia e da técnica. 
 Taller de ética. 
 3. Donos ou escravos das tecnoloxías? 
 4. As consecuencias da tecnoadicción. 
 SÍNTESE · OS VALORES A EXAME. 

 

 

 5. METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
  1. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE 

PRIMEIRO CURSO: 

TEMA 1 
 Este primeiro tema iníciase cunha caracterización do concepto de persoa. Pretendemos que o 
alumnado comprenda en que consiste ser unha persoa e que identifique os trazos e características 
que debe reunir unha persoa. A partir destes coñecementos analizaremos situacións da vida real en 
que nos comportamos axeitadamente como persoas e outras en que non nos conducimos como tales. 

 



 Unha vez asumida a caracterización do concepto de persoa, definiremos os conceptos de 
autonomía moral e heteronomía moral. A partir destas definicións, tentaremos que o alumnado 
reflexione sobre a necesidade de se conducir con autonomía moral e analice situacións en que nos 
conducimos de xeito autónomo e heterónomo. Tamén reflexionaremos de forma crítica sobre os 
motivos polos que algúns mozos fuman ou beben alcohol. 
 Proseguiremos coa realización dun obradoiro de ética. A partir da lectura dun texto, 
desenvolveremos unha serie de actividades que melloren a autonomía e o autocoñecemento. Alén 
diso, formularemos un debate sobre a necesidade de cumprir as promesas dadas. 
 A continuación, analizaremos que é a personalidade describindo os factores biolóxicos, 
socioculturais e persoais que conforman a propia personalidade. Igualmente, analizaremos e 
comentaremos a importancia dunha serie de valores na configuración da personalidade. 
 Por último, concluiremos coa análise das emocións, a educación e a intelixencia emocional . 

TEMA 2 
 Neste tema o alumnado familiarizarase coa sociabilidade humana e as habilidades, pautas e 
condutas que favorecen a socialización das persoas e a súa convivencia cos demais. 
 En primeiro lugar, estableceremos as principais razóns polas que os seres humanos son sociables 
e insistiremos en que a sociabilidade é connatural, é algo innato, ao propio ser humano. 
 Despois proseguiremos coa análise da conflitividade humana. Primeiro, sinalando que os 
conflitos forman parte da vida social de todas as persoas. Despois insistindo que podemos xestionar 
e resolver os conflitos que se presenten na nosa vida dun xeito construtivo e asertivo. 
 Neste sentido identificaremos as regras para resolver conflitos e aplicarémolas a unha serie de 
situacións conflitivas da vida cotiá. 
 Proseguiremos explicando a importancia das regras e valores que establezan pautas de conduta e 
normas para posibilitar a propia convivencia entre as persoas dunha sociedade. A seguir, 
identificaremos e reflexionaremos sobre os valores necesarios para a convivencia. 
 A epígrafe Obradoiro de ética constituirá unha parte especialmente relevante deste tema, en 
tanto que nos ofrecerá unha serie de pautas e situacións concretas en que desenvolver o razoamento 
moral, as habilidades sociais e o traballo en equipo. 

TEMA 3 
 O tema presta unha especial atención á definición e a diferenciación da ética e a moral, 
deténdose tanto nas diferenzas teóricas entre ambos os conceptos como na análise de situacións ou 
reflexións que teñen un carácter ético e as que son morais. 
 Este traballo de definición da ética e a moral empregarase, así mesmo, na reflexión sobre as 
accións correctas e incorrectas no ámbito da moral. 
 Proseguiremos traballando os conceptos de valor e xerarquía de valores. Pretendemos con iso 
que o alumnado entenda o que son os valores, identifique os valores relevantes e aprecie a diferente 
relevancia de cada un deles. 
 Ademais, tamén clasificaremos os valores segundo sexan: vitais, intelectuais, instrumentais, 
estéticos, afectivos, relixiosos ou morais. Prestaremos unha especial atención a estes últimos, 
sinalando como os valores morais e a súa asunción libre e razoada nos axudan a conducirnos 
correctamente. 
 A continuación, proseguiremos coa caracterización das éticas de fins e as éticas de regras. 
Dedicaremos, ademais, a epígrafe Obradoiro de ética a reflexionar sobre ambos os tipos de ética. 
 Por último, describiremos a ética hedonista de Epicuro.. 

TEMA 4 
 Neste tema aproximarémonos aos aspectos básicos da vida en democracia. Iniciaremos esta 
tarefa definindo con claridade en que consiste a política e cal é a súa relación coa ética. Neste punto 
deterémonos na análise ética das condutas ou situacións políticas. 

 



 Unha vez que o alumnado comprendeu a importancia da eticidade na convivencia democrática, 
incidiremos no recoñecemento e caracterización dos valores cívicos que deben rexer a convivencia 
pacífica e construtiva nunha sociedade democrática. 
 Prestaremos unha especial atención ao valor da xustiza e á reflexión aristotélica sobre a xustiza e 
sobre a relación que debe existir entre a política e a ética. 
 A continuación, comentaremos as diferenzas que existen entre ser súbdito e ser cidadán. 
Insistiremos nos dereitos que todos temos como cidadáns dunha sociedade democrática e 
relacionaremos estes dereitos cos establecidos na DUDH. 
 Proseguiremos cunha breve descrición dos aspectos chave que articulan o funcionamento da 
democracia. Primeiro, explicaremos que é a soberanía popular e a relevancia deste concepto no 
funcionamento dunha democracia. Despois identificaremos os principais elementos que debe reunir 
un sistema político democrático e os valores que deben rexer unha sociedade democrática. 
 Concluiremos o tema coa caracterización do sistema democrático español e cunha detallada 
análise da Constitución española. 

TEMA 5 
 Este tema céntrase na análise dos dereitos humanos. Iniciamos este labor propondo unha 
detallada análise e unha profunda reflexión sobre as diferenzas existentes entre o que é legal, dunha 
banda, e o que é xusto ou lexítimo da outra. Para realizar esta tarefa apoiámonos dunha serie de 
casos e situacións en que o legal e o xusto entran en conflito, particularmente no caso de Rosa Parks. 
 Partindo desta análise do xusto e o legal, proseguimos coa caracterización do dereito, como 
conxunto de leis para ordenar unha sociedade, e a definición de dereitos como aquilo que nos 
corresponde polo simple feito de sermos persoas. 
 Seguidamente, aplicaremos estes coñecementos á reflexión sobre situacións en que a aplicación 
do dereito pode ser xusta ou inxusta. 
 Seguidamente, detallaremos a orixe dos dereitos humanos e estableceremos con clareza que se 
trata de dereitos que todas as persoas temos de xeito universal polo mero feito de sermos persoas. 
 Igualmente, realizaremos unha análise polo miúdo da Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos. Por último, analizaremos en que consiste a regra de ouro da moral. Os contidos 
previamente sinalados traballaranse en situacións concretas da vida cotiá ao longo da epígrafe 
Obradoiro de Ética. 

TEMA 6 
 Como fío conduto, o tema céntrase nunha gran diversidade de cuestións relacionadas coa ciencia 
e a técnica, en como estas condicionan positiva ou negativamente a nosa vida e a forma en que nos 
debemos conducir ante as realidades tecnocientíficas da nosa sociedade. 
 Para desenvolver esta tarefa, o tema iníciase nunha breve descrición sobre como a ciencia e a 
técnica transformaron o mundo na nosa historia recente. Sinaladamente, presta unha especial 
atención ao proceso de transición da ciencia tradicional á tecnociencia e ás repercusións positivas e 
negativas do dito proceso. 
 Seguidamente, desenvolvemos unha detallada análise e reflexión das repercusións negativas e 
positivas da ciencia, incidindo en que a ciencia e a técnica non son boas ou malas en si mesmo en 
canto á súa aplicación e as súas repercusións son positivas ou non. Neste punto insistiremos na 
necesidade de establecer límites legais e morais ao desenvolvemento tecnocientífico . 
 A continuación, abordaremos o problema da tecnodependencia. Definiremos en que consiste este 
tipo de dependencia e nos factores de risco que poden favorecer a tecnodependencia. 
− Finalmente, caracterizaremos con detalle as consecuencias e os síntomas da tecnoadicción. 
Traballaremos, igualmente, pautas de conduta que favorezan un uso construtivo e equilibrado das 
TIC. 
 
 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 



 6. A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto Val 1 de Vicens 
Vives  a través dos estándares de aprendizaxe   
 

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta   realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
6. B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escritao realizado polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá do traballo na clase, ademáis das actitudes manifestadas tales 

como:respecto polos demais,empatía,  tolerancia, responsabilidade,gratitude, participación,traballo... 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará en Xuño e senón a recupera, terá outra en 

Setembro    

6. C. SECUENCIACIÓN 
 

 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 e 2 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  3e 4 

   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  5 e 6 

 

 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 
– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

 



Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 8. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 
Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 
vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 



 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 
Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 
– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 

para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 
– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 
 9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 

 



Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
PROGRAMACIÓN VALORES 2  2º ESO 
 
 
1-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2-   OBXECTIVOS 
  2A   NA ESO 
  2B   DE AREA 
3-   OBXECTIVOS,CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
 
4-    CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
5-   UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
6-   AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
  6A   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  6B   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  6C   SECUENCIACIÓN 
 
7-   MEDIDAS DE ATENCIÑON Á DIVERSIDADE 
 
8-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
   
9-  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
 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 coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 
realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 
construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 
global. 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-
estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, 
coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses 

 



valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha 
perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade 
que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados 
que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, 
tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita 
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 
innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas 
activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a 
realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, 
etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia 
formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 
Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, 
e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral 
e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a 
aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 
discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 
ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 
e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 
e a tecnoloxía". 
Nesta  programación afrontamos a materia de VALORES ÉTICOS   seguindo o libro de texto de 
Vicens Vives VLS 
O decreto 86/2015 do 25 de xuño regulou as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 120, luns, 29 xuño 2015). Nel aparece como unha 
materia a cursar polo alumnado nos diferentes niveis da ESO, os Valores Éticos, e como posible 
elección alternativa á materia de Relixión. 
 
 2. OBXECTIVOS 
 A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, 
estudo e traballo individual e en equipo, como 

Competencias sociais e cívicas. 

 



condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio 
corpo e o das outras persoas, respectar as 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

 



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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 
 B) VALORES ÉTICOS 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

h) Comprender e expresar con corrección, Comunicación lingüística. 

 



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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 3. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 Bloque 1. A dignidade da persoa  

 a 
 d 
 h 
 l 

 B1.1. Conceptos de persoa achegados pola 
filosofía. 

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

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades p    
concepto de persoa, analizand   
definicións achegadas por filósofos/  

  

 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 
autonomía, mediante a concepción kantiana da 
persoa, coa finalidade de valorar a súa 
importancia e aplicala na realización da vida 
moral. 

 VEB1.2.1. Explica a concepción   
concepto de persoa, como suxe   
capaz de ditar as súas propias norm   

  

 VEB1.2.2. Comenta e valora a ide     
concibir a persoa como un fin e    
rexeitando a posibilidade de ser   
outros como instrumento para   
alleos a ela. 

  

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

 VEB1.3.1. Sinala en que consiste a    
súas características en Aristóteles    
súa relación cos actos, os hábitos e   

  

 VEB1.3.2. Enumera algúns dos be   
segundo Aristóteles, achegan as v   
ao ser humano, identifica algunh    
ordénaas segundo un criterio racion  

  
  
  

 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 persoa, os ámbitos da vida 
privada e da vida pública, a primeira regulada 
pola ética e a segunda polo dereito, coa 
finalidade de identificar os límites da liberdade 
persoal e social. 

 VEB2.1.1. Distingue entre os ámbi    
que corresponden á ética e ao der    
as súas conclusións med   
presentación elaborada con medios  

  
  

 VEB2.1.2. Reflexiona arredor do   
relación entre estes dous campos,     
público, e a posibilidade de que exis    
de valores éticos entre ambos, así    
de atopar unha solución baseada   
éticos, exemplificando de maneira c   
casos, e expón as súas posibl   
fundamentadas eticamente. 

  
  
  

 Bloque 3. A reflexión ética  

 a 
 d 
 h 

 B3.1. Diferenza entre ética e moral. 
 B3.2. Reflexión ética como guía racional de 

conduta. 

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

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

  

 VEB3.1.2. Achega razóns que   
importancia da reflexión ética, com    
racional de conduta necesaria na    
humano, expresando de forma a   
argumentos en que se fundamenta. 

  

 a 
 b 
 d 
 g 
 h 

 B3.3. Estrutura moral da persoa. 
 B3.4. Etapas do desenvolvemento moral en 

Piaget e Köhlberg. Paso da heteronomía á 
autonomía moral. 

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

 VEB3.2.1. Sinala en que consiste   
moral da persoa como ser racional    
pola que esta é responsable da s    
das consecuencias desta. 

  

 VEB3.2.2. Explica as tres     

 



 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

desenvolvemento moral na persoa    
teoría de Piaget ou a de Köh    
características propias de c   
destacando como se pasa da he   
autonomía moral. 

  

 a 
 g 
 h 

 B3.5. A liberdade como raíz da estrutura moral 
da persoa. 

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

 VEB3.3.1. Describe a relación entr    
e os conceptos de persoa e estrutu   

  

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B3.6. Características distintivas dos valores 
éticos. 

 B3.7. Valores éticos e dignidade humana. 

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

 VEB3.4.1. Describe as característic   
dos valores éticos, utilizando  
concretos deles e apreciando a   
esencial coa dignidade hum    
conformación dunha personalida    
satisfactoria. 

  

 VEB3.4.2. Emprega o espírito empr   
realizar, en grupo, unha campaña   
difundir a importancia de respecta    
éticos, tanto na vida persoal como n   

  
  

 a 
 b 
 h 
 l 

 B3.8. Normas. Especificidade das normas éticas. 
 B3.9. Relativismo moral dos sofistas. 
 B3.10. Intelectualismo moral en Sócrates e 

Platón. 
 B3.11. Relativismo moral fronte a obxectivismo 

moral. 

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

 VEB3.5.1. Define o concepto de    
norma ética, distinguíndoa das norm   
relixiosas, etc. 

  

 VEB3.5.2. Sinala quen foron os sof    
dos feitos e das razóns en que se f  
a súa teoría relativista da moral, d   
consecuencias que esta ten n    
persoas. 

  

 VEB3.5.3. Coñece os motivos qu    
Sócrates a afirmar o "intelectualis    
explica en que consiste e a postura    
respecto. 

  

 VEB3.5.4. Compara o relativ    
obxectivismo moral apreciando a vi   
teorías éticas na actualidade, e exp   
de forma argumentada. 

  
  

 b 
 e 
 g 
 h 
 l 

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

 B3.13. A ética de Epicuro como ética de fins. 

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

 VEB3.6.1. Enuncia os elementos d   
"teorías éticas" e argumenta a súa  
en éticas de fins e éticas proce   
elabora un esquema coas súas c  
máis destacadas. 

  
  

 VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fun   
teoría hedonista de Epicuro e os v   
que defende, destacando as carac   
a identifican como unha ética de fin  

  

 VEB3.6.3. Elabora, en colaboració    
argumentos a favor e/ou en   
epicureísmo, e expón as súas con   
argumentos racionais corresponden  

  
  

 b 
 h 
 l 

 B3.14. O eudemonismo aristotélico como ética 
de fins. 

 B3.15. O ben supremo da persoa en Aristóteles 

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

 VEB3.7.1. Explica o significado   
"eudemonismo" e o que para Aristó   
a felicidade como ben supremo,    
expresa conclusións. 

  

 



 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

e as tres tendencias da alma.  VEB3.7.2. Distingue os tres tipos d   
que hai no ser humano, segundo A    
súa relación co que el consider    
supremo da persoa. 

  

 VEB3.7.3. Achega razóns para   
eudemonismo de Aristóteles dentro   
da ética de fins. 

  

 b 
 g 
 h 
 l 

 B3.16. O utilitarismo como ética de fins: principio 
de utilidade; concepto de pracer; compatibilidade 
do egoísmo individual co altruísmo universal; 
localización do valor moral nas consecuencias 
da acción. 

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

 VEB3.8.1. Fai unha recensión   
fundamentais da ética utilitarista: o   
utilidade, o concepto de   
compatibilidade do egoísmo i   
altruísmo universal e a localizac    
moral nas consecuencias da a   
outras. 

  

 VEB3.8.2. Enumera as característ    
do utilitarismo e do epicureísmo un    
fins. 

  

 VEB3.8.3. Argumenta racionalme    
opinións sobre a ética utilitarista. 

  
  

 Bloque 4. A xustiza e a política  

 a 
 b 
 e 
 h 
 l 

 B4.1. Relación entre ética, política e xustiza no 
pensamento aristotélico. 

 B4.2. Semellanzas, diferenzas e relacións entre 
valores éticos e valores cívicos. 

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

 VEB4.1.1. Explica e aprecia as ra    
Aristóteles para establecer un vínc   
entre ética, política e xustiza. 

  

 VEB4.1.2. Utiliza e selecciona infor   
os valores éticos e cívicos, ide   
apreciando as semellanzas, as dif    
relacións entre eles. 

  

 b 
 e 
 g 
 h 
 l 

 B4.3. A política de Aristóteles. 
 B4.4. Concepto aristotélico de xustiza e a súa 

relación co ben común e a felicidade. 

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

 VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á   
persoal, unha presentación c   
informático, sobre a política arist   
unha teoría organicista, cunha fina    
que atribúe a función educativa ao E  

  
  
  

 VEB4.2.2. Selecciona e usa info   
colaboración co grupo, para entend    
a importancia que Aristóteles lle    
como valor ético no que se fu   
lexitimidade do Estado e a súa   
felicidade e o ben común, e ex    
conclusións persoais  
fundamentadas. 

  
  

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

 b 
 e 
 h 

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

 VEB5.1.1. Procura e selecciona in   
páxinas web, para identificar as d   
semellanzas e os vínculos entre     
dereito. 

  
  

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

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 

 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-

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

 VEB6.1.1. Utiliza información de di   
para analizar a dimensión moral d     
tecnoloxía, avaliando o impacto   
negativo que estas poden ter    
ámbitos da vida humana (social   
político, ético e ecolóxico, etc.). 

  
  
  

 



 Valores éticos. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 g 
 h 
 m 

tecnolóxica.  VEB6.1.2. Achega argumentos que  
a necesidade de pór límites éticos    
investigación práctica, tanto cie   
tecnolóxica, tomando a dignidade    
valores éticos recoñecidos na   
criterio normativo. 

  
  
  

 VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa   
expor as súas conclusións sobre o   
utilizando medios informáticos e au   
xeito argumentado e ordenado racio  

  
  

 a 
 d 
 g 
 m 

 B6.3. Problemas da tecnodependencia.  B6.2. Entender e valorar o problema da 
tecnodependencia e a alienación humana á que 
conduce. 

 VEB6.2.1. Destaca o problema e    
representa para o ser   
tecnodependencia, sinalando os s   
e as súas causas, e estiman    
consecuencias negativas, como   
incontrolada aos dispositivos elec   
videoxogos e ás redes sociais, que   
persoas cara a unha  
deshumanización. 

  

 a 
 b 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B6.4. Dilemas morais que presentan os avances 
en medicina e biotecnoloxía. 

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

 VEB6.3.1. Analiza información sel   
diversas fontes, coa finalidade de   
que consisten algúns dos avances e    
biotecnoloxía, que formulan dile   
(utilización de células nai, clonació   
etc.), sinalando algúns perigos   
encerran de prescindir do respecto   
humana e os seus valores fundame  

  
  
  

 VEB6.3.2. Presenta unha actitude   
e respecto ante as opinións que se   
confrontación de ideas, coa f   
solucionar os dilemas éticos, sen   
necesidade de empregar o   
fundamentación racional e ética    
alternativas de solución formuladas  

  
  

 

 
 

 



 
 4. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa 
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias, que, 
polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Competencia dixital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociais e cívicas 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural 
determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e 
prácticos. 

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou 
dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica, 
fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción 
comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais, 
profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas. 

 



Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á 
álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades 
do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de 
obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos 
se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio 
natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica 
e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer 
para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo 
e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación 
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á 
participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se 
difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de 
paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 
programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as 
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de 
fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de 
aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 
na realización das tarefas de aprendizaxe. 

 



Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da 
competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de 
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias 
de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e ao 
estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de 
distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais 
da UE e outras declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e 
internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e 
culturais da sociedade actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por 
resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito 
mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e 
da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos, 
para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, 
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a 
autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e 
toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se refire. 

 



CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e 
como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 

– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 

– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 

 5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEGUNDO  CURSO 

TEMA 1. A DIGNIDADE DA PERSOA 

TEMA 2. A COMPRENSIÓN O RESPECTO E A IGUAALDADE NAS RELACIÓNS PERSOAIS 

TEMA 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

TEMA 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA 

TEMA 5. OS VALORES ÉTICOS , O DEREITO , A DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DEREITOS HUMANOS E 
OUTROS TRATADOS INTERNACIONAIS. 

TEMA 6. OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIAE A  TÉCNICNOLOXÍA     

  
 

 
−  
 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 6. A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto VLS 2 de Vicens 
Vives  a través dos estándares de aprendizaxe   

 



 

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta   realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
6B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escritao realizado polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá do traballo na clase, ademáis das actitudes manifestadas tales 

como:respecto polos demais,empatía,  tolerancia, responsabilidade,gratitude, participación,traballo... 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará en Xuño e senón a recupera, terá outra en 

Setembro    

6. C. SECUENCIACIÓN 
 

 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 e 2 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  3e 4 

   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  5 e 6 

 

 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 
– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 8. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 

 



Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 
vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 



 

EDUCACIÓN VIAL 
Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 
– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 

para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 
– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 
 9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
PROGRAMACIÓN VALORES 3  3º ESO 
 
 
1-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2-   OBXECTIVOS 
  2A   NA ESO 
  2B   DE AREA 
  2C   POR TEMAS 
 
3-    CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
4-   UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
5-   METODOLOXÍA: ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO APRENDIZAXE 
OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
 
6-   AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
  6A   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  6B   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  6C   SECUENCIACIÓN 
 
7-   MEDIDAS DE ATENCIÑON Á DIVERSIDADE 
 
8-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
   
9-  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
 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 coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 
realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 
construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 
global. 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-

 



estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, 
coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses 
valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha 
perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade 
que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados 
que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, 
tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita 
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 
innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas 
activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a 
realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, 
etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia 
formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 
Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, 
e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral 
e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a 
aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 
discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 
ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 
e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 
e a tecnoloxía". 
Nesta  programación afrontamos a materia de VALORES ÉTICOS en 1º e 3º da ESO, que son os 
cursos que comezan en Galicia este curso 2015-2016, seguindo o libro de texto de Vicens Vives 
VAL 
O decreto 86/2015 do 25 de xuño regulou as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 120, luns, 29 xuño 2015). Nel aparece como unha 
materia a cursar polo alumnado nos diferentes niveis da ESO, os Valores Éticos, e como posible 
elección alternativa á materia de Relixión. Este curso 2015-2016, de nova implantación da LOMCE 
en secundaria, pode ser elixida en 1º curso e 3º curso. 
 
 2. OBXECTIVOS 
 A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 



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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos 
da cultura e da historia propias e das outras 

Conciencia e expresións culturais. 

 



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. 

Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 
 B) VALORES ÉTICOS 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

h) Comprender e expresar con corrección, Comunicación lingüística. 

 



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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS POR TEMAS: TERCEIRO CURSO 
 C) VALORES ÉTICOS 

TEMA 1 

– Comprender e definir en que consiste a identidade persoal. 
– Reflexionar sobre a propia identidade persoal. 
– Definir e diferenciar o temperamento e o carácter. 
– Razoar sobre a posibilidade de incidir ou transformar a propia identidade. 
– Establecer os ámbitos da vida pública e a vida privada. 
– Reflexionar sobre os límites da liberdade persoal e a responsabilidade das nosas accións. 
– Definir a ética, o dereito e os seus ámbitos de actuación. 
– Analizar situacións en que a moral e a lei entran en conflito. 
– Reflexionar en grupo sobre un dilema moral. 
– Identificar valores e virtudes que favorecen a convivencia. 
– Entender en que consiste e asumir o deber de auxilio a outras persoas. 

TEMA 2 

– Establecer o carácter moral dos seres humanos e relacionalo coa súa capacidade de actuar 
libremente. 

– Explicar en que consiste a liberdade e as accións libres. 
– Relacionar a liberdade e a responsabilidade. 
– Reflexionar sobre a propia responsabilidade nas accións que realizamos libremente. 
– Concibir a liberdade e a moral como elementos inherentes á natureza humana. 
– Coñecer a figura do filósofo Jean Paul Sartre e algunhas das súas reflexións sobre a liberdade. 
– Identificar e diferenciar comportamentos morais, inmorais e amorais. 
– Caracterizar a complexidade da acción humana. 
– Reflexionar sobre os condicionamentos da conduta humana. 
– Comprender e asumir a importancia das normas e mais os valores para a convivencia e a vida 

social. 
– Coñecer o principio de utilidade formulado por John Stuart Mill. 
– Familiarizarse coas intelixencias múltiples e reflexionar sobre un dilema moral. 

TEMA 3 

– Valorar positivamente a política como instrumento necesario para vivir en sociedade. 
– Coñecer a caracterización aristotélica do ser humano como animal social. 
– Definir en que consiste a xustiza e identificar diferentes tipos de xustiza: legal, conmutativa, 

distributiva. 
– Relacionar diferentes situacións da vida cotiá coa aplicación de diversas clases de xustiza. 
– Identificar os diferentes tipos de goberno establecidos por Aristóteles, as súas características e 

as súas finalidades. 
– Reflexionar sobre a caracterización da políticas como busca do ben común. 
– Caracterizar a democracia como goberno do pobo. 
– Valorar a democracia como sistema político que vela polo respecto dos dereitos humanos. 
– Identificar formas de goberno que non respectan os dereitos humanos. 
– Identificar e describir os valores propios dunha sociedade democrática. 

 



– Identificar os elementos chave no funcionamento dun sistema democrático: sufraxio universal, 
vontade popular e pluralismo político. 

TEMA 4 

– Establecer a importancia da Constitución como lei fundamental dos sistemas democráticos. 
– Explicar a orixe da Constitución española e a súa importancia como lei fundamental do 

sistema democrático español. 
– Determinar a defensa dos dereitos humanos que se realiza na Constitución española. 
– Analizar detalladamente o artigo 10 da Constitución española. 
– Identificar e describir os dereitos e deberes recoñecidos na Constitución española. 
– Coñecer e reflexionar sobre as obrigas cívicas recollidas na Constitución española. 
– Entender e asumir a importancia e a obrigatoriedade do pagamento de impostos como 

contribución ao mantemento dunha sociedade xusta e democrática. 
– Explicar polo miúdo en que consiste o Estado do benestar. 
– Identificar os artigos da Constitución española en que se establece o Estado do benestar. 
– Reflexionar en grupo sobre diferentes dilemas ou conflitos morais. 
– Valorar positivamente a UE e recoñecer as vantaxes de vivirmos na Unión Europea. 
– Coñecer a orixe e mais a historia do proceso de formación da UE. 

TEMA 5 

– Describir diferentes teorías sobre a orixe da lei: iusnaturalismo, convencionalismo, 
positivismo xurídico. 

– Reflexionar sobre a legalidade ou ilegalidade de determinadas accións ou situacións segundo 
se considere desde a visión do iusnaturalismo, o convencionalismo ou o positivismo xurídico. 

– Coñecer a orixe e os antecedentes históricos dos actuais dereitos humanos. 
– Explicar o contexto histórico e os factores que favoreceron a promulgación da Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 
– Caracterizar o contido básico e a estrutura do documento da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos de 1948. 
– Caracterizar as tipoloxías de dereitos que se recollen na DUDH e os artigos en que se recollen. 
– Sinalar os valores en que se asentan os diferentes tipos de dereitos postulados na DUDH. 
– Analizar situacións en que se vulneran os dereitos humanos tanto na historia como na 

actualidade. 
– Explicar en que consisten os Obxectivos do Milenio. 
– Identificar os organismos e institucións que velan polo respecto aos dereitos humanos no 

mundo. 

TEMA 6 

– Definir o concepto de progreso e identificar a contribución da tecnoloxía á mellora das 
condicións de vida. 

– Reflexionar a contribución da técnica e a ciencia á mellora das condicións de vida en 
diferentes períodos históricos. 

– Recoñecer e razoar sobre os aspectos e repercusións negativos do desenvolvemento científico, 
tecnolóxico e industrial. 

– Analizar de forma razoada cando unha innovación tecnocientífica ou un invento poden ser 
considerados positivos ou negativos. 

– Valorar e opinar sobre a relación existente entre o progreso tecnocientífico e o progreso da 
humanidade. 

 



– Coñecer os criterios e mais os valores éticos a partir dos cales podemos xulgar como positivo 
ou negativo un avance tecnocientífico. 

– Entender a existencia de límites éticos ao avance tecnocientífico. 
– Analizar criticamente os modelos de crecemento económico baseado na sobreexplotación dos 

recursos naturais. 

 
 

 



 
 3. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa 
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias, que, 
polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Competencia dixital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociais e cívicas 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural 
determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e 
prácticos. 

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou 
dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica, 
fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción 
comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais, 
profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas. 

 



Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á 
álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades 
do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de 
obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos 
se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio 
natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica 
e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer 
para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo 
e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación 
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á 
participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se 
difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de 
paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 
programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as 
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de 
fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de 
aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 
na realización das tarefas de aprendizaxe. 

 



Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da 
competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de 
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias 
de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e ao 
estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de 
distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais 
da UE e outras declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e 
internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e 
culturais da sociedade actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por 
resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito 
mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e 
da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos, 
para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, 
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a 
autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e 
toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se refire. 

 



CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e 
como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 

– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 

– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 

 4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

TERCEIRO CURSO 

TEMA 1.SER PERSOA E SABER CONVIVIR 
1. Como se constrúe a nosa identidade 
2. O público e o privado 
3. Elixir o correcto: ética e dereito 
Taller de ética 
4. Valores e virtudes para a convivencia 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 2. LIBERTADE PARA ELIXIR 
1. A conquista da libertade 
2. A estrutura moral da persoa 
3. Ética, intelixencia e libertade 
4. A utilidade ao ervizo da sociedade 
5. A ética de John Stuart Mill 
Taller de ética 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 3. ÉTICA E POLÍTICA: A DEMOCRACIA 
1. Por que necesitamos a política? 
2. A importancia da xustiza 
3. Quen debe gobernar? 
Taller de ética 
4. O goberno do pobo 
5. Os valores da democracia 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 4. A DEMOCRACIA ESPAÑOLA E A UNIÓN EUROPEA 
1. A Constitución Española e os dereitos 

 



Humanos 
2. Dereitos e deberes na Constitución 
3. As principais obrigas cívicas 
4. O Estado do benestar 
Taller de ética 
5. A nosa casa común: Europa 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 5. O DEREITO E OS DEREITOS 
 1. De onde xorde a lei? 
2. A orixe dos dereitos humanos actuais 
3. En que consiste a Declaración de 1948? 
Taller de ética 
4. O incumprimento dos dereitos humanos 
5. Quen vela polos nosos dereitos? 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 6. CIENCIA, ÉTICA E AMBIENTE 
1. Luces e sombras do progreso 
2. Unha busca interesada 
3. Ciencia, tecnoloxía e ética 
Taller de ética 
4. Os límites do desenvolvemento 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 5. METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
  1. OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓNE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

 



VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
Avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
Clave 

Bloque 4. A xustiza e a política 

• a 
• c 
• d 
• h 
l 

B4.1.  A  democracia  
como  forma 
de goberno na que se 
plasman os 
principios éticos da 
DUDH. 
B4.2. O Estado de 
dereito. 
B4.3.  Léxico  da  
unidade:  democracia, 
cidadán/cidadá,  
soberanía, 
autonomía persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 
B4.4.  División  de  
poderes.  A  pro- 
posta de Montesquieu e 
a súa función de control 
do Estado por parte 
da cidadanía. 

  B4.1.  Xustificar  
racionalmente  a 
necesidade  dos  
valores  e  principios   
éticos   contidos  na  
DUDH, 
como  fundamento  
universal  das 
democracias  
durante  os  séculos 
XX e XXI, 
destacando as súas 
características  e  a  
súa  relación  cos 
conceptos  de  
"Estado  de  dereito" 
e "división de 
poderes. 

VEB4.1.1.   Fundamenta   
racionalmente  e  
eticamente  a  elección  
da 
democracia  como  un  
sistema  que 
está por riba doutras 
formas de goberno,  polo  
feito  de  incorporar nos 
seus  principios  os  
valores  éticos 
sinalados na DUDH.   

• CSC 

   VEB4.1.2.  Define  o  
concepto  de 
"Estado  de  dereito"  e  
establece  a 
súa relación coa defensa 
dos valo- 
res  éticos  e  cívicos  na  
sociedade 
democrática. 

• CCL 

   VEB4.1.3.  Describe  o  
significado 
dos seguintes conceptos 
e estable- 
ce  a  relación  entre  
eles:  democracia, 
cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía  
persoal,  igualdade,  
xustiza, 
representatividade, etc. 

• CCL 

   VEB4.1.4.   Explica   a   
división   de 
poderes proposta por 
Montesquieu 
e a función que 
desempeñan o poder  
lexislativo,  o  executivo  
e  o  xudicial no Estado 
democrático, como 
instrumento  para  evitar  
o  monopolio do poder 
político e como medio 
que  permite  aos  
cidadáns  e  ás  cidadás 
o control do Estado. 

• CSC 

 



• a 
• d 
• g 

h 

B4.5. Deber moral da 
participación 
cidadá  no  exercicio  da  
democracia. 
B4.6.  Riscos  de  
democracias  que 
violen os dereitos 
humanos. 

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

VEB4.2.1. Asume e 
explica o deber 
moral e civil que teñen os 
cidadáns 
e  as  cidadás  de  
participar  activa- 
mente no exercicio da 
democracia, 
coa finalidade de que se 
respecten os  valores  
éticos  e  cívicos  no  seo 
do Estado. 

• CSC 

   VEB4.2.2.    Define    a    
magnitude 
dalgúns dos riscos que 
existen nos gobernos  
democráticos  cando  
non 
se  respectan  os  
valores  éticos  da DUDH  
(dexeneración  en  
demagoxia,  ditadura  
das  maiorías,  escasa 
participación cidadá, etc.) 
e formula posibles 
medidas para evitalos 

• CSC 
CSIEE 

• a 
• b 
•  c 
•  d 
•  h 
 l 

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

B4.3. Coñecer e 
valorar os 
fundamentos  da  
Constitución  
española 
de  
1978,identificando  
os  valores 
éticos dos que parte 
e os conceptos 
preliminares que 
establece 

VEB4.3.1.  Identifica  e  
aprecia  os valores   
éticos   máis   
salientables 
nos que se fundamenta a 
Constitución  española,  
e  sinala  a  orixe  da 
súa lexitimidade e a súa 
finalidade, mediante  a  
lectura  comprensiva  e 
comentada do seu 
preámbulo. 

• CCL 
CSC 

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

• CCL 

• a 
• c   
• d 
 h 

B4.8.  Dereitos  e  
liberdades  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 individuo 
como persoa e 

VEB4.4.1.   Sinala   e   
comenta   a 
importancia  dos  
"dereitos  e  as  
liberdades públicas 
fundamentais da 
persoa"  establecidos  na  
Constitución:  liberdade  
ideolóxica,  relixiosa 
e de culto; carácter 
aconfesional do 

• CSC 

 



cidadán  ou  cidadá,  
apreciando  a 
súa adecuación á 
DUDH, coa fina- 
lidade  de  asumir  
de  xeito  consciente 
e responsable os 
principios 
de  convivencia  que  
ben  rexer  no 
Estado español. 
 

 

Estado; dereito á libre 
expresión de 
ideas  e  pensamentos;  
e  dereito  á 
reunión  política  e  á  
libre  asociación, e os 
seus límites. 

• a 
• b 
•  c 
• d   
•  g 
 h 

B4.9.  Adecuación  da  
Constitución 
española  aos  principios  
éticos  da DUDH. 
B4.10. Deberes cidadáns 
na Constitución 
española. 
B4.11.  
Responsabilidade  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 
cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos 
"principios reitores 
da  política  social  e  
económica" 
(artigos do 39 ao 
52). 

VEB4.5.1.  Coñece  e  
aprecia  na 
Constitución  española  a  
súa  adecuación á 
DUDH, e sinala os valo- 
res  éticos  en  que  se  
fundamentan 
os dereitos e os deberes 
dos cidadáns  e  das  
cidadás,  así  como  os 
principios reitores da 
política social 
e económica. 

• CSC 

   VEB4.5.2.   Explica   e   
asume   os 
deberes  cidadáns  que  
establece  a 
Constitución,  e  
ordénaos  segundo 
a  súa  importancia,  
xustificando  a 
orde elixida.   

• CCL 
CSIEE 

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

• CSC 

   VEB4.5.4. Recoñece a 
responsabilidade  fiscal  
dos  cidadáns  e  da  
cidadás,  e  a  súa  
relación  cos  
orzamentos  xerais  do  
Estado  como  un 
deber  ético  que  
contribúe  ao  

• CSC 

 



desenvolvemento do ben 
común. 

• a 
• b 
•  g 
• h 
•  l 
Ñ 

B4.12.  Estatuto  de  
Autonomía  de 
Galicia:  título  
preliminar;  título  
primeiro, capítulos I e II. 

B4.6.  Coñecer  e  
valorar  os  
elementos  esenciais  
do  Estatuto  de 
autonomía   de   
Galicia   segundo 
aparece  no  seu  
título  preliminar  e 
no título primeiro, 
capítulos I e II. 

VEB4.6.1.   Sinala   e   
comenta,   a 
través  do  traballo 
colaborativo,  os 
elementos esenciais do 
Estatuto de 
autonomía  de  Galicia  
recollidos no 
seu título preliminar. 

• CAA 
  CSC 

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

• CCL 

   VEB4.6.3.  Identifica  e  
valora  as 
funcións  e  as  
características  do 
Parlamento sinaladas no 
capítulo I, 
e  da  Xunta  e  a  súa  
Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

• CCL 

• a 
• d 
• h 
l 

B4.13.  
Desenvolvemento  
histórico 
da  Unión  Europea  
(UE):  obxectivos  e  
valores  éticos  en  que  
se 
fundamenta, de acordo 
coa DUDH. 
 B4.14. Logros 
alcanzados pola UE en  
beneficio  dos  seus  
cidadáns  e das súas 
cidadás. 

B4.7.    Coñecer    os    
elementos 
esenciais  da  UE,  
analizando  os 
beneficios  recibidos  
e  as  
responsabilidades  
adquiridas  polos  
estados  membros  e  
a  súa  cidadanía, 
coa finalidade de 
recoñecer a súa 
utilidade  e  os  
logros  alcanzados 
por esta. 

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  (anulación  de 
fronteiras e restricións 
alfandegueiras,  libre  
circulación  de  persoas  
e 
capitais, etc.), así como 
as obrigas 
adquiridas  en  diferentes  
ámbitos 
(económico, político, da 

• CSC 

 



seguridade 
e a paz, etc.). 

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

• a 
• b 
• e 

h 

B5.1. Relación entre 
ética e dereito. 
 B5.2.  Relación  entre  
legalidade  e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a 
vinculación entre a 
ética,  o  dereito  e  a  
xustiza,  a  través   
do   coñecemento   
das   súas 
semellanzas,   
diferenzas   e   
relacións, e analizar 
o significado dos 
termos  de  
legalidade  e  
lexitimidade. 

VEB5.1.1.    Busca    e    
selecciona 
información  en  páxinas  
web,  para 
identificar  as  diferenzas,  
semellan- 
zas  e  vínculos  
existentes  entre  a 
Ética  e  o  Dereito,  e  
entre  a  legalidade e a 
lexitimidade, elaborando 
e 
presentando    
conclusións    
fundamentadas. 

• CAA 
CD 

a 
 
b 
  e 
  g 
  h 
  l 

B5.3.   Xustificación   das   
normas xurídicas. 
  B5.4. 
Convencionalismo dos 
sofistas 
 B5.5.  Iusnaturalismo.  
Iusnaturalismo de Locke. 
B5.6. Iuspositivismo de 
Kelsen. 

B5.2. Explicar o 
problema da 
xustificación  das  
normas  xurídicas,  a 
través  da  análise  
das  teorías  do 
dereito  natural  ou  
iusnaturalismo, 
o  convencionalismo  
e  o  positivismo  
xurídico,  
identificando  a  súa 
aplicación no 
pensamento xurídico 
de   determinados/as   
filósofos/as, 
coa  finalidade  de  ir  
conformando 
unha opinión 
argumentada sobre 
a 
fundamentación 
ética das leis. 

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

• CD 
CSC 

   VEB5.2.2.  Destaca  e  
valora,  no 
pensamento   sofista,   a   
distinción 
entre  "physis"  e  
"nomos",  describindo  a  
súa  contribución  ao  
convencionalismo  
xurídico,  e  elabora 
conclusións  
argumentadas  arredor 
deste tema. 

• CCEC 

 



   VEB5.2.3.     Analiza     
información 
sobre   o   positivismo   
xurídico   de 
Kelsen,  nomeadamente  
no  relativo 
á  validez  das  normas  
e  dos  criterios que 
utiliza, especialmente o 
de 
eficacia, e a relación que 
establece entre a ética e 
o dereito. 

• CCEC 

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

• CAA 
•   CD 
 CSIEE 

• a 
• b 
• d 
• e 
• h 
l 

B5.7.   Elaboración   da   
DUDH   e 
creación  da  ONU.  
Circunstancias 
históricas, obxectivos de 
ambos os 
acontecementos e papel 
da DUDH 
como código ético de 
conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o 
momento histórico 
e político que 
impulsou a 
elaboración  da  
DUDH  e  a  
creación  da ONU,  
coa  finalidade  de 
entendela como  
unha  necesidade  
do  seu tempo, cuxo 
valor continúa 
vixente 
como  fundamento  
ético  universal 
da  lexitimidade  do  
dereito  e  dos 
estados. 

VEB5.3.1.   Explica   a   
función   da 
DUDH  como  un  código  
ético  recoñecido polos 
países integrantes da 
ONU, coa finalidade de 
promover a xustiza, a 
igualdade e a paz en 
todo o mundo. 

• CSC 

   VEB5.3.2.   Contrasta   
información 
dos  acontecementos  
históricos  e 
políticos  que  orixinaron  
a  DUDH, 
entre eles o uso das 
ideoloxías nacionalistas  
e  racistas  que  
defendían  a  
superioridade  duns  
homes 
sobre outros, chegando 
ao estremo 
do  Holocausto  xudeu,  
así  como  a 
discriminación  e  o  
exterminio  de todas  as  
persoas  que  non  
pertencesen a unha 

• CAA 

 



determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha 
relixión, a 
unhas ideas políticas, 
etc. 

   VEB5.3.3.  Sinala  os  
obxectivos  da 
creación  da  ONU  e  a  
data  en  que 
se  asinou  a  DUDH,  e  
valora  a  importancia 
deste feito para a historia 
da humanidade. 

• 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 con- 
tido   e   a   estrutura   
interna   da 
DUDH, coa 
finalidade de 
coñecela 
e propiciar o seu 
aprecio e respecto. 

VEB5.4.1.Constrúe   un   
esquema 
sobre a estrutura da 
DUDH, que se 
compón  dun  preámbulo  
e  30  artigos  que  poden  
clasificarse  da  seguinte 
maneira: 
– Os artigos 1 e 2 
refírense aos dereitos 
inherentes a todas as 
persoas: a liberdade, a 
igualdade, a 
fraternidade       e       a       
non-discriminación. 
– Os  artigos  do  3  ao  
11  refírense aos dereitos 
individuais. 
– Os  artigos  do  12  ao  
17  establecen  os  
dereitos  do  individuo  
en 
relación coa 
comunidade. 
– Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereitos e as 
liberdades políticas. 
– Os artigos do 22 ao 27 
céntranse nos dereitos 
económicos, sociais 
e culturais. 
– Finalmente,  os  artigos  
do  28  ao 
30  refírense  á  
interpretación  de 
todos  eles,  ás  
condicións  necesarias 
para o seu exercicio e 
aos 
seus límites. 

• CAA 
CCL 

     VEB5.4.2.  Elabora  
unha  campaña, 
en colaboración co 
grupo, coa fina- 
lidade  de  difundir  a  
DUDH  como 
fundamento  do  dereito  
e  a  democracia, no seu 

• CCEC 
• CSC 
CSIEE 

 



medio escolar, familiar e 
social.   

b 
  h 
  l 

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

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

VEB5.5.1.  Describe  os  
feitos  máis 
influentes no 
desenvolvemento 
histórico  dos  dereitos  
humanos  da 
primeira  xeración  
(dereitos  civís  e 
políticos),   da   segunda   
xeración 
(económicos,  sociais  e  
culturais)  e 
da  terceira  (dereitos  
dos  pobos  á 
solidariedade, ao 
desenvolvemento 
e á paz). 

  CCEC 

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 
problemas e os retos da 
aplicación da DUDH, no 
que se 
refire ao exercicio de 
dereitos civís 
(destacando os 
problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión 
social, a 
discriminación  da  
muller,  a  violencia de 
xénero e a existencia de 
actitudes como a 
homofobia, o racis- 
mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar,  etc.)  e  
dos  dereitos  políticos 
(guerras, terrorismo, 
ditaduras, xenocidio,     
refuxiados/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  valo- 
res éticos. 

 

B6.1.  Recoñecer  
que  existen  casos 
en que a 
investigación 
científica  non  é  
neutral,  senón  que  
está determinada  
por  intereses  
políticos, 
económicos, etc., 
mediante a 
análise  da  idea  de  
progreso  e  a 
súa    interpretación    

VEB6.1.1.    Obtén    e    
selecciona 
información, traballando 
en colaboración,  
dalgúns  casos  nos  que  
a 
investigación  científica  
e  tecnolóxica non foi 
guiada nin é compatible 
cos  valores  éticos  da  
DUDH,  xerando  
impactos  negativos  nos  
ámbitos humano e 
ambiental, sinalando as 

• CAA 
• CD 

• CMCCT 
CSC 

 



equivocada, 
cando  os  
obxectivos  non  
respectan un código 
ético fundamentado 
na DUDH. 

causas. 

   VEB6.1.2.  Diserta,  
colaborando  en 
grupo, sobre a idea de 
progreso na ciencia e a 
súa relación cos valores 
éticos,  o  respecto  á  
dignidade  humana  e  o  
seu  medio,  e  elabora  e 
expón conclusións. 

• CCL 
CMCCT 

   VEB6.1.3.  Selecciona  e  
contrasta información, 
colaborando en grupo, 
sobre  algunhas  das  
ameazas  da aplicación  
indiscriminada  da  
ciencia  e  a  tecnoloxía  
para  o  contorno 
ambiental  e  para  a  
vida  (explotación  
descontrolada   dos  
recursos naturais,   
destrución   de   hábitats, 
contaminación química e 
industrial, choiva ácida, 
cambio climático, 
desertificación, etc.). 

• CCL 
• CMCCT 

CSIEE 

 

TEMA 1 
– O tema céntrase fundamentalmente en dúas cuestións estreitamente relacionadas: a 

construción da propia personalidade e a convivencia cos demais a partir dunha personalidade, 
uns valores e unhas virtudes sociais e persoais que o favorezan. 

– Iniciaremos a nosa tarefa definindo en que consiste a identidade persoal e describindo 
brevemente como se constrúe a identidade persoal. A partir destes coñecementos 
reflexionaremos sobre a propia identidade persoal. 

– Proseguiremos coa análise do carácter e do temperamento. Diferenciaremos ambos e 
explicaremos como podemos incidir no noso carácter e, por tanto, somos responsables da 
conformación da nosa propia responsabilidade. 

– A continuación, diferenciaremos e delimitaremos o ámbito do público e do privado para, acto 
seguido, establecer os límites da propia liberdade e da responsabilidade das nosas propias 
accións ou condutas, especialmente cando afectan a terceiras persoas. 

– Despois, explicaremos en que consisten o dereito e a ética, delimitaremos os ámbitos de 
aplicación de ambos e analizaremos de forma razoada situacións en que a lei e a moral entran 
en conflito. 

– Finalmente, concluiremos coa identificación, descrición e asunción dos valores e as virtudes 
que favorecen a convivencia. 

TEMA 2 

 



– A liberdade é o fío condutor deste tema. Iniciamos o tema explicando como por natureza o ser 
humano é un ser moral e un ser libre. Acto seguido, estableceremos con claridade a relación 
que existe entre liberdade e responsabilidade, insistindo en que todos nós somos responsables 
das accións que realizamos libremente e das súas consecuencias. 

– Tamén analizaremos con detemento unha serie de situacións e condutas para determinar ou 
non se as accións que se relatan nos ditos casos son ou non verdadeiramente libres. 

– Despois proseguiremos coa análise da estrutura moral da persoa. Para iso axudarémonos da 
análise das teses do filósofo Jean Paul Sartre segundo as cales "estamos condenados a ser 
libres", non podemos deixar de elixir e de actuar libremente e iso conforma a nosa propia 
estrutura moral como seres humanos. 

– A partir destes coñecementos previos, analizaremos unha serie de comportamentos para 
determinar se se trata de condutas morais, inmorais ou amorais. 

– Seguidamente proporemos ao alumnado unha análise da complexidade da acción humana 
sinalando os elementos que a compoñen: intelixencia, liberdade e vontade. Tamén 
reflexionaremos sobre os condicionamentos da conduta humana e como, a pesar deles, as 
persoas somos seres libres. 

– Proseguiremos coa análise da importancia das normas e os valores como elementos 
imprescindibles para unha boa convivencia social. Por último, concluiremos o tema co estudo 
detallado do utilitarismo proposto polo filósofo John Stuart Mill. 

TEMA 3 
– O tema presta unha especial atención á política como instrumento imprescindible para o 

desenvolvemento da vida democrática e do papel que xoga a ética como elemento de control 
da política. 

– O tema iníciase, por iso, coa descrición dos motivos polos que é imprescindible a política, 
insistindo en todo momento en que os seres humanos somos sociais por natureza e que tal 
convivencia social require da política. Neste punto, prestaremos especial atención á 
caracterización aristotélica do ser humano como animal social. 

– Tras establecer a importancia da política como medio para alcanzar o ben común, sinalaremos 
a importancia da xustiza como medio para lograr o dito ben común. 

– Para analizar o concepto de xustiza novamente axudarémonos de Aristóteles e das tipoloxías 
de xustiza que establece o filósofo: xustiza legal, xustiza conmutativa e xustiza distributiva. 
Seguidamente, analizaremos situacións da vida cotiá e relacionarémola cos tres tipos de 
xustiza que acabamos de estudar. 

– Seguidamente, proseguiremos coa clasificación dos diferentes tipos de goberno, xustos e 
inxustos, que describe Aristóteles. Aproveitaremos esta clasificación para reflexionar sobre os 
excesos que se cometen en determinadas formas de goberno e para identificar as bondades do 
sistema democrático. 

– Despois estudaremos con detalle a democracia caracterizándoa como goberno do pobo e 
establecendo as diferenzas existentes entre o cidadán dunha sociedade democrática e o 
súbdito sometido por unha forma de goberno totalitaria. Igualmente, analizaremos con detalle 
como a democracia preserva e preocúpase polo respecto aos dereitos humanos. 

– Finalizaremos o tema coa descrición dos valores dunha sociedade democrática e os elementos 
que sustentan o funcionamento dun sistema político democrático: sufraxio universal, vontade 
popular e pluralismo político. 

TEMA 4 
– Neste tema abordaremos as características básicas da democracia española e as vantaxes que 

comporta a nosa pertenza á Unión Europea. 
– Iniciaremos este labor establecendo con claridade o papel clave que xoga a Constitución nas 

democracias modernas. Enlazaremos esta idea cunha breve descrición da orixe histórica da 

 



Constitución española e coa defensa dos dereitos humanos que realiza a nosa carta magna. 
Para iso, analizaremos con detalle o artigo 10 da Constitución. 

– Seguidamente identificaremos os dereitos e deberes recollidos na Constitución, identificando 
o artigo en que que se postula cada dereito e cada deber. 

– Despois analizaremos polo miúdo as principais obrigas cívicas recollidas na Constitución: o 
deber de defensa e protección, e o pagamento de impostos como contribución ao mantemento 
do sistema democrático e do Estado do benestar. Seguidamente detallaremos en que consiste o 
noso actual Estado do benestar e os artigos da Constitución española en que queda recollido. 

– Por último, aproximarémonos á historia e evolución recente da Unión Europea e analizaremos 
as vantaxes que comporta o ser membro da UE. 

TEMA 5 
– O tema persegue unha dupla finalidade: reflexionar sobre as diferentes teorías e propostas 

sobre a orixe do dereito ou da lei, e analizar a Declaración dos Dereitos Humanos e a súa 
implantación no mundo actual 

– Iniciamos, por tanto, este tema analizando as diferentes teorías acerca da orixe e as 
atribucións do dereito: iusnaturalismo, convencionalismo e positivismo xurídico. Despois 
analizaremos unha serie de conflitos ou situacións legais e analizamos as medidas que se han 
tomar en función da aplicación de cada unha das tres formas de concibir o dereito antes 
citadas. 

– Seguidamente proseguimos cunha detallada descrición das orixes e os antecedentes dos 
actuais dereitos humanos ao longo da historia. Acto seguido, analizamos con detalle o texto da 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 

– Esta análise da DUDH prestará unha especial atención á estrutura do articulado do devandito 
texto, aos tipos de dereitos que recolle e aos valores en que se fundamenta. 

– Despois, analizaremos unha serie de situacións de incumprimento dos dereitos humanos e 
aproximámonos aos Obxectivos do Milenio. Finalmente, identificaremos e describiremos 
brevemente diversas institucións e organismos que velan polo respecto aos dereitos humanos. 

TEMA 6 
– Como fío condutor, o tema analiza o desenvolvemento tecnocientífico no mundo actual e as 

súas repercusións tanto positivas como negativas desde diferentes puntos de vista. 
– Comezamos o tema realizando un breve percorrido polas melloras na vida das persoas que 

comportou o avance das ciencias e a tecnoloxía ao longo da historia. Particularmente, 
realizamos un percorrido en como vivía a xente na Prehistoria, o Imperio romano, a Idade 
Media e o século XX. 

– A continuación, identificaremos e reflexionaremos sobre diferentes situacións en que, pola 
contra, unha serie de avances técnicos tiveron repercusións negativas. Enlazaremos esta 
última cuestión cunha reflexión sobre as motivacións intelectuais, económicas, sociais e 
políticas de diferentes inventos ao longo da historia. 

– Logo reflexionaremos sobre a relación existente entre o progreso científico e o progreso da 
humanidade. Analizaremos tanto opinións que relacionan de xeito directo o progreso 
tecnolóxico e o progreso da humanidade como opinións que sinala que o progreso tecnolóxico 
non beneficiou o da humanidade. 

– Seguidamente, analizaremos os valores e os criterios  éticos a partir dos cales podemos 
identificar se un determinado avance técnico é moralmente aceptable ou non. Insistiremos, 
neste sentido, en que o criterio básico para xulgar un avance tecnocientífico debe ser o 
respecto á dignidade da persoa e aos dereitos humanos. 

– Finalmente reflexionaremos sobre o crecemento económico sen control e as súas 
consecuencias, tratando de chegar a un modelo de sociedade baseado no crecemento sostible, 
o respecto ao contorno e a dignidade das persoas 

 



 
 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 6. A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto Val 3e nos de 
Vicens Vives  a través dos estándares de aprendizaxe   
 

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta   realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
6. B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escrita realizada polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá do traballo na clase, ademáis das actitudes manifestadas tales 

como:respecto polos demais,empatía,  tolerancia, responsabilidade,gratitude, participación,traballo... 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará en Xuño e senón a recupera, terá outra en 

Setembro    

6. C. SECUENCIACIÓN 
 

 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 e 2 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  3e 4 

   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  5 e 6 

 

 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 

 



– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 8. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 
Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 
vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 



Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 
Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 
– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 

para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 
– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 

 



 9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
            − Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
PROGRAMACIÓN VALORES 3  3º ESO 
 
 
1-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2-   OBXECTIVOS 
  2A   NA ESO 
  2B   DE AREA 
  2C   POR TEMAS 
 
3-    CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
4-   UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
5-   METODOLOXÍA: ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO APRENDIZAXE 
OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
 
6-   AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
  6A   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  6B   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  6C   SECUENCIACIÓN 
 
7-   MEDIDAS DE ATENCIÑON Á DIVERSIDADE 
 
8-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
   
9-  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
 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 coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 
realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 
construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 
global. 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-

 



estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, 
coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses 
valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha 
perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade 
que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados 
que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, 
tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita 
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 
innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas 
activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a 
realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, 
etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia 
formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 
Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, 
e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral 
e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a 
aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 
discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 
ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 
e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 
e a tecnoloxía". 
Nesta  programación afrontamos a materia de VALORES ÉTICOS en 1º e 3º da ESO, que son os 
cursos que comezan en Galicia este curso 2015-2016, seguindo o libro de texto de Vicens Vives 
VAL 
O decreto 86/2015 do 25 de xuño regulou as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 120, luns, 29 xuño 2015). Nel aparece como unha 
materia a cursar polo alumnado nos diferentes niveis da ESO, os Valores Éticos, e como posible 
elección alternativa á materia de Relixión. Este curso 2015-2016, de nova implantación da LOMCE 
en secundaria, pode ser elixida en 1º curso e 3º curso. 
 
 2. OBXECTIVOS 
 A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 



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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos 
da cultura e da historia propias e das outras 

Conciencia e expresións culturais. 

 



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. 

Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 
 B) VALORES ÉTICOS 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

h) Comprender e expresar con corrección, Comunicación lingüística. 

 



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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS POR TEMAS: TERCEIRO CURSO 
 C) VALORES ÉTICOS 

TEMA 1 

– Comprender e definir en que consiste a identidade persoal. 
– Reflexionar sobre a propia identidade persoal. 
– Definir e diferenciar o temperamento e o carácter. 
– Razoar sobre a posibilidade de incidir ou transformar a propia identidade. 
– Establecer os ámbitos da vida pública e a vida privada. 
– Reflexionar sobre os límites da liberdade persoal e a responsabilidade das nosas accións. 
– Definir a ética, o dereito e os seus ámbitos de actuación. 
– Analizar situacións en que a moral e a lei entran en conflito. 
– Reflexionar en grupo sobre un dilema moral. 
– Identificar valores e virtudes que favorecen a convivencia. 
– Entender en que consiste e asumir o deber de auxilio a outras persoas. 

TEMA 2 

– Establecer o carácter moral dos seres humanos e relacionalo coa súa capacidade de actuar 
libremente. 

– Explicar en que consiste a liberdade e as accións libres. 
– Relacionar a liberdade e a responsabilidade. 
– Reflexionar sobre a propia responsabilidade nas accións que realizamos libremente. 
– Concibir a liberdade e a moral como elementos inherentes á natureza humana. 
– Coñecer a figura do filósofo Jean Paul Sartre e algunhas das súas reflexións sobre a liberdade. 
– Identificar e diferenciar comportamentos morais, inmorais e amorais. 
– Caracterizar a complexidade da acción humana. 
– Reflexionar sobre os condicionamentos da conduta humana. 
– Comprender e asumir a importancia das normas e mais os valores para a convivencia e a vida 

social. 
– Coñecer o principio de utilidade formulado por John Stuart Mill. 
– Familiarizarse coas intelixencias múltiples e reflexionar sobre un dilema moral. 

TEMA 3 

– Valorar positivamente a política como instrumento necesario para vivir en sociedade. 
– Coñecer a caracterización aristotélica do ser humano como animal social. 
– Definir en que consiste a xustiza e identificar diferentes tipos de xustiza: legal, conmutativa, 

distributiva. 
– Relacionar diferentes situacións da vida cotiá coa aplicación de diversas clases de xustiza. 
– Identificar os diferentes tipos de goberno establecidos por Aristóteles, as súas características e 

as súas finalidades. 
– Reflexionar sobre a caracterización da políticas como busca do ben común. 
– Caracterizar a democracia como goberno do pobo. 
– Valorar a democracia como sistema político que vela polo respecto dos dereitos humanos. 
– Identificar formas de goberno que non respectan os dereitos humanos. 
– Identificar e describir os valores propios dunha sociedade democrática. 

 



– Identificar os elementos chave no funcionamento dun sistema democrático: sufraxio universal, 
vontade popular e pluralismo político. 

TEMA 4 

– Establecer a importancia da Constitución como lei fundamental dos sistemas democráticos. 
– Explicar a orixe da Constitución española e a súa importancia como lei fundamental do 

sistema democrático español. 
– Determinar a defensa dos dereitos humanos que se realiza na Constitución española. 
– Analizar detalladamente o artigo 10 da Constitución española. 
– Identificar e describir os dereitos e deberes recoñecidos na Constitución española. 
– Coñecer e reflexionar sobre as obrigas cívicas recollidas na Constitución española. 
– Entender e asumir a importancia e a obrigatoriedade do pagamento de impostos como 

contribución ao mantemento dunha sociedade xusta e democrática. 
– Explicar polo miúdo en que consiste o Estado do benestar. 
– Identificar os artigos da Constitución española en que se establece o Estado do benestar. 
– Reflexionar en grupo sobre diferentes dilemas ou conflitos morais. 
– Valorar positivamente a UE e recoñecer as vantaxes de vivirmos na Unión Europea. 
– Coñecer a orixe e mais a historia do proceso de formación da UE. 

TEMA 5 

– Describir diferentes teorías sobre a orixe da lei: iusnaturalismo, convencionalismo, 
positivismo xurídico. 

– Reflexionar sobre a legalidade ou ilegalidade de determinadas accións ou situacións segundo 
se considere desde a visión do iusnaturalismo, o convencionalismo ou o positivismo xurídico. 

– Coñecer a orixe e os antecedentes históricos dos actuais dereitos humanos. 
– Explicar o contexto histórico e os factores que favoreceron a promulgación da Declaración 

Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 
– Caracterizar o contido básico e a estrutura do documento da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos de 1948. 
– Caracterizar as tipoloxías de dereitos que se recollen na DUDH e os artigos en que se recollen. 
– Sinalar os valores en que se asentan os diferentes tipos de dereitos postulados na DUDH. 
– Analizar situacións en que se vulneran os dereitos humanos tanto na historia como na 

actualidade. 
– Explicar en que consisten os Obxectivos do Milenio. 
– Identificar os organismos e institucións que velan polo respecto aos dereitos humanos no 

mundo. 

TEMA 6 

– Definir o concepto de progreso e identificar a contribución da tecnoloxía á mellora das 
condicións de vida. 

– Reflexionar a contribución da técnica e a ciencia á mellora das condicións de vida en 
diferentes períodos históricos. 

– Recoñecer e razoar sobre os aspectos e repercusións negativos do desenvolvemento científico, 
tecnolóxico e industrial. 

– Analizar de forma razoada cando unha innovación tecnocientífica ou un invento poden ser 
considerados positivos ou negativos. 

– Valorar e opinar sobre a relación existente entre o progreso tecnocientífico e o progreso da 
humanidade. 

 



– Coñecer os criterios e mais os valores éticos a partir dos cales podemos xulgar como positivo 
ou negativo un avance tecnocientífico. 

– Entender a existencia de límites éticos ao avance tecnocientífico. 
– Analizar criticamente os modelos de crecemento económico baseado na sobreexplotación dos 

recursos naturais. 

 
 

 



 
 3. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa 
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias, que, 
polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Competencia dixital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociais e cívicas 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural 
determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e 
prácticos. 

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou 
dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica, 
fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción 
comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais, 
profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas. 

 



Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á 
álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades 
do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de 
obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos 
se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio 
natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica 
e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer 
para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo 
e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación 
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á 
participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se 
difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de 
paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 
programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as 
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de 
fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de 
aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 
na realización das tarefas de aprendizaxe. 

 



Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da 
competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de 
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias 
de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e ao 
estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de 
distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais 
da UE e outras declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e 
internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e 
culturais da sociedade actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por 
resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito 
mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e 
da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos, 
para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, 
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a 
autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e 
toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se refire. 

 



CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e 
como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 

– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 

– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 

 4. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

TERCEIRO CURSO 

TEMA 1.SER PERSOA E SABER CONVIVIR 
1. Como se constrúe a nosa identidade 
2. O público e o privado 
3. Elixir o correcto: ética e dereito 
Taller de ética 
4. Valores e virtudes para a convivencia 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 2. LIBERTADE PARA ELIXIR 
1. A conquista da libertade 
2. A estrutura moral da persoa 
3. Ética, intelixencia e libertade 
4. A utilidade ao ervizo da sociedade 
5. A ética de John Stuart Mill 
Taller de ética 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 3. ÉTICA E POLÍTICA: A DEMOCRACIA 
1. Por que necesitamos a política? 
2. A importancia da xustiza 
3. Quen debe gobernar? 
Taller de ética 
4. O goberno do pobo 
5. Os valores da democracia 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 4. A DEMOCRACIA ESPAÑOLA E A UNIÓN EUROPEA 
1. A Constitución Española e os dereitos 

 



Humanos 
2. Dereitos e deberes na Constitución 
3. As principais obrigas cívicas 
4. O Estado do benestar 
Taller de ética 
5. A nosa casa común: Europa 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 5. O DEREITO E OS DEREITOS 
 1. De onde xorde a lei? 
2. A orixe dos dereitos humanos actuais 
3. En que consiste a Declaración de 1948? 
Taller de ética 
4. O incumprimento dos dereitos humanos 
5. Quen vela polos nosos dereitos? 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
TEMA 6. CIENCIA, ÉTICA E AMBIENTE 
1. Luces e sombras do progreso 
2. Unha busca interesada 
3. Ciencia, tecnoloxía e ética 
Taller de ética 
4. Os límites do desenvolvemento 
SÍNTESE · OS VALORES A EXAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 5. METODOLOXÍA. ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
  1. OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓNE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

 



VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
Avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
Clave 

Bloque 4. A xustiza e a política 

• a 
• c 
• d 
• h 
l 

B4.1.  A  democracia  
como  forma 
de goberno na que se 
plasman os 
principios éticos da 
DUDH. 
B4.2. O Estado de 
dereito. 
B4.3.  Léxico  da  
unidade:  democracia, 
cidadán/cidadá,  
soberanía, 
autonomía persoal, 
igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 
B4.4.  División  de  
poderes.  A  pro- 
posta de Montesquieu e 
a súa función de control 
do Estado por parte 
da cidadanía. 

  B4.1.  Xustificar  
racionalmente  a 
necesidade  dos  
valores  e  principios   
éticos   contidos  na  
DUDH, 
como  fundamento  
universal  das 
democracias  
durante  os  séculos 
XX e XXI, 
destacando as súas 
características  e  a  
súa  relación  cos 
conceptos  de  
"Estado  de  dereito" 
e "división de 
poderes. 

VEB4.1.1.   Fundamenta   
racionalmente  e  
eticamente  a  elección  
da 
democracia  como  un  
sistema  que 
está por riba doutras 
formas de goberno,  polo  
feito  de  incorporar nos 
seus  principios  os  
valores  éticos 
sinalados na DUDH.   

• CSC 

   VEB4.1.2.  Define  o  
concepto  de 
"Estado  de  dereito"  e  
establece  a 
súa relación coa defensa 
dos valo- 
res  éticos  e  cívicos  na  
sociedade 
democrática. 

• CCL 

   VEB4.1.3.  Describe  o  
significado 
dos seguintes conceptos 
e estable- 
ce  a  relación  entre  
eles:  democracia, 
cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía  
persoal,  igualdade,  
xustiza, 
representatividade, etc. 

• CCL 

   VEB4.1.4.   Explica   a   
división   de 
poderes proposta por 
Montesquieu 
e a función que 
desempeñan o poder  
lexislativo,  o  executivo  
e  o  xudicial no Estado 
democrático, como 
instrumento  para  evitar  
o  monopolio do poder 
político e como medio 
que  permite  aos  
cidadáns  e  ás  cidadás 
o control do Estado. 

• CSC 

 



• a 
• d 
• g 

h 

B4.5. Deber moral da 
participación 
cidadá  no  exercicio  da  
democracia. 
B4.6.  Riscos  de  
democracias  que 
violen os dereitos 
humanos. 

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

VEB4.2.1. Asume e 
explica o deber 
moral e civil que teñen os 
cidadáns 
e  as  cidadás  de  
participar  activa- 
mente no exercicio da 
democracia, 
coa finalidade de que se 
respecten os  valores  
éticos  e  cívicos  no  seo 
do Estado. 

• CSC 

   VEB4.2.2.    Define    a    
magnitude 
dalgúns dos riscos que 
existen nos gobernos  
democráticos  cando  
non 
se  respectan  os  
valores  éticos  da DUDH  
(dexeneración  en  
demagoxia,  ditadura  
das  maiorías,  escasa 
participación cidadá, etc.) 
e formula posibles 
medidas para evitalos 

• CSC 
CSIEE 

• a 
• b 
•  c 
•  d 
•  h 
 l 

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

B4.3. Coñecer e 
valorar os 
fundamentos  da  
Constitución  
española 
de  
1978,identificando  
os  valores 
éticos dos que parte 
e os conceptos 
preliminares que 
establece 

VEB4.3.1.  Identifica  e  
aprecia  os valores   
éticos   máis   
salientables 
nos que se fundamenta a 
Constitución  española,  
e  sinala  a  orixe  da 
súa lexitimidade e a súa 
finalidade, mediante  a  
lectura  comprensiva  e 
comentada do seu 
preámbulo. 

• CCL 
CSC 

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

• CCL 

• a 
• c   
• d 
 h 

B4.8.  Dereitos  e  
liberdades  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 individuo 
como persoa e 

VEB4.4.1.   Sinala   e   
comenta   a 
importancia  dos  
"dereitos  e  as  
liberdades públicas 
fundamentais da 
persoa"  establecidos  na  
Constitución:  liberdade  
ideolóxica,  relixiosa 
e de culto; carácter 
aconfesional do 

• CSC 

 



cidadán  ou  cidadá,  
apreciando  a 
súa adecuación á 
DUDH, coa fina- 
lidade  de  asumir  
de  xeito  consciente 
e responsable os 
principios 
de  convivencia  que  
ben  rexer  no 
Estado español. 
 

 

Estado; dereito á libre 
expresión de 
ideas  e  pensamentos;  
e  dereito  á 
reunión  política  e  á  
libre  asociación, e os 
seus límites. 

• a 
• b 
•  c 
• d   
•  g 
 h 

B4.9.  Adecuación  da  
Constitución 
española  aos  principios  
éticos  da DUDH. 
B4.10. Deberes cidadáns 
na Constitución 
española. 
B4.11.  
Responsabilidade  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 
cidadáns" (artigos do 
30 ao 38) e dos 
"principios reitores 
da  política  social  e  
económica" 
(artigos do 39 ao 
52). 

VEB4.5.1.  Coñece  e  
aprecia  na 
Constitución  española  a  
súa  adecuación á 
DUDH, e sinala os valo- 
res  éticos  en  que  se  
fundamentan 
os dereitos e os deberes 
dos cidadáns  e  das  
cidadás,  así  como  os 
principios reitores da 
política social 
e económica. 

• CSC 

   VEB4.5.2.   Explica   e   
asume   os 
deberes  cidadáns  que  
establece  a 
Constitución,  e  
ordénaos  segundo 
a  súa  importancia,  
xustificando  a 
orde elixida.   

• CCL 
CSIEE 

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

• CSC 

   VEB4.5.4. Recoñece a 
responsabilidade  fiscal  
dos  cidadáns  e  da  
cidadás,  e  a  súa  
relación  cos  
orzamentos  xerais  do  
Estado  como  un 
deber  ético  que  
contribúe  ao  

• CSC 

 



desenvolvemento do ben 
común. 

• a 
• b 
•  g 
• h 
•  l 
Ñ 

B4.12.  Estatuto  de  
Autonomía  de 
Galicia:  título  
preliminar;  título  
primeiro, capítulos I e II. 

B4.6.  Coñecer  e  
valorar  os  
elementos  esenciais  
do  Estatuto  de 
autonomía   de   
Galicia   segundo 
aparece  no  seu  
título  preliminar  e 
no título primeiro, 
capítulos I e II. 

VEB4.6.1.   Sinala   e   
comenta,   a 
través  do  traballo 
colaborativo,  os 
elementos esenciais do 
Estatuto de 
autonomía  de  Galicia  
recollidos no 
seu título preliminar. 

• CAA 
  CSC 

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

• CCL 

   VEB4.6.3.  Identifica  e  
valora  as 
funcións  e  as  
características  do 
Parlamento sinaladas no 
capítulo I, 
e  da  Xunta  e  a  súa  
Presidencia, 
segundo o capítulo II. 

• CCL 

• a 
• d 
• h 
l 

B4.13.  
Desenvolvemento  
histórico 
da  Unión  Europea  
(UE):  obxectivos  e  
valores  éticos  en  que  
se 
fundamenta, de acordo 
coa DUDH. 
 B4.14. Logros 
alcanzados pola UE en  
beneficio  dos  seus  
cidadáns  e das súas 
cidadás. 

B4.7.    Coñecer    os    
elementos 
esenciais  da  UE,  
analizando  os 
beneficios  recibidos  
e  as  
responsabilidades  
adquiridas  polos  
estados  membros  e  
a  súa  cidadanía, 
coa finalidade de 
recoñecer a súa 
utilidade  e  os  
logros  alcanzados 
por esta. 

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  (anulación  de 
fronteiras e restricións 
alfandegueiras,  libre  
circulación  de  persoas  
e 
capitais, etc.), así como 
as obrigas 
adquiridas  en  diferentes  
ámbitos 
(económico, político, da 

• CSC 

 



seguridade 
e a paz, etc.). 

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

• a 
• b 
• e 

h 

B5.1. Relación entre 
ética e dereito. 
 B5.2.  Relación  entre  
legalidade  e 
lexitimidade. 

B5.1. Sinalar a 
vinculación entre a 
ética,  o  dereito  e  a  
xustiza,  a  través   
do   coñecemento   
das   súas 
semellanzas,   
diferenzas   e   
relacións, e analizar 
o significado dos 
termos  de  
legalidade  e  
lexitimidade. 

VEB5.1.1.    Busca    e    
selecciona 
información  en  páxinas  
web,  para 
identificar  as  diferenzas,  
semellan- 
zas  e  vínculos  
existentes  entre  a 
Ética  e  o  Dereito,  e  
entre  a  legalidade e a 
lexitimidade, elaborando 
e 
presentando    
conclusións    
fundamentadas. 

• CAA 
CD 

a 
 
b 
  e 
  g 
  h 
  l 

B5.3.   Xustificación   das   
normas xurídicas. 
  B5.4. 
Convencionalismo dos 
sofistas 
 B5.5.  Iusnaturalismo.  
Iusnaturalismo de Locke. 
B5.6. Iuspositivismo de 
Kelsen. 

B5.2. Explicar o 
problema da 
xustificación  das  
normas  xurídicas,  a 
través  da  análise  
das  teorías  do 
dereito  natural  ou  
iusnaturalismo, 
o  convencionalismo  
e  o  positivismo  
xurídico,  
identificando  a  súa 
aplicación no 
pensamento xurídico 
de   determinados/as   
filósofos/as, 
coa  finalidade  de  ir  
conformando 
unha opinión 
argumentada sobre 
a 
fundamentación 
ética das leis. 

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

• CD 
CSC 

   VEB5.2.2.  Destaca  e  
valora,  no 
pensamento   sofista,   a   
distinción 
entre  "physis"  e  
"nomos",  describindo  a  
súa  contribución  ao  
convencionalismo  
xurídico,  e  elabora 
conclusións  
argumentadas  arredor 
deste tema. 

• CCEC 

 



   VEB5.2.3.     Analiza     
información 
sobre   o   positivismo   
xurídico   de 
Kelsen,  nomeadamente  
no  relativo 
á  validez  das  normas  
e  dos  criterios que 
utiliza, especialmente o 
de 
eficacia, e a relación que 
establece entre a ética e 
o dereito. 

• CCEC 

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

• CAA 
•   CD 
 CSIEE 

• a 
• b 
• d 
• e 
• h 
l 

B5.7.   Elaboración   da   
DUDH   e 
creación  da  ONU.  
Circunstancias 
históricas, obxectivos de 
ambos os 
acontecementos e papel 
da DUDH 
como código ético de 
conduta dos 
estados. 

B5.3. Analizar o 
momento histórico 
e político que 
impulsou a 
elaboración  da  
DUDH  e  a  
creación  da ONU,  
coa  finalidade  de 
entendela como  
unha  necesidade  
do  seu tempo, cuxo 
valor continúa 
vixente 
como  fundamento  
ético  universal 
da  lexitimidade  do  
dereito  e  dos 
estados. 

VEB5.3.1.   Explica   a   
función   da 
DUDH  como  un  código  
ético  recoñecido polos 
países integrantes da 
ONU, coa finalidade de 
promover a xustiza, a 
igualdade e a paz en 
todo o mundo. 

• CSC 

   VEB5.3.2.   Contrasta   
información 
dos  acontecementos  
históricos  e 
políticos  que  orixinaron  
a  DUDH, 
entre eles o uso das 
ideoloxías nacionalistas  
e  racistas  que  
defendían  a  
superioridade  duns  
homes 
sobre outros, chegando 
ao estremo 
do  Holocausto  xudeu,  
así  como  a 
discriminación  e  o  
exterminio  de todas  as  
persoas  que  non  
pertencesen a unha 

• CAA 

 



determinada etnia, a 
un modelo físico, a unha 
relixión, a 
unhas ideas políticas, 
etc. 

   VEB5.3.3.  Sinala  os  
obxectivos  da 
creación  da  ONU  e  a  
data  en  que 
se  asinou  a  DUDH,  e  
valora  a  importancia 
deste feito para a historia 
da humanidade. 

• 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 con- 
tido   e   a   estrutura   
interna   da 
DUDH, coa 
finalidade de 
coñecela 
e propiciar o seu 
aprecio e respecto. 

VEB5.4.1.Constrúe   un   
esquema 
sobre a estrutura da 
DUDH, que se 
compón  dun  preámbulo  
e  30  artigos  que  poden  
clasificarse  da  seguinte 
maneira: 
– Os artigos 1 e 2 
refírense aos dereitos 
inherentes a todas as 
persoas: a liberdade, a 
igualdade, a 
fraternidade       e       a       
non-discriminación. 
– Os  artigos  do  3  ao  
11  refírense aos dereitos 
individuais. 
– Os  artigos  do  12  ao  
17  establecen  os  
dereitos  do  individuo  
en 
relación coa 
comunidade. 
– Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereitos e as 
liberdades políticas. 
– Os artigos do 22 ao 27 
céntranse nos dereitos 
económicos, sociais 
e culturais. 
– Finalmente,  os  artigos  
do  28  ao 
30  refírense  á  
interpretación  de 
todos  eles,  ás  
condicións  necesarias 
para o seu exercicio e 
aos 
seus límites. 

• CAA 
CCL 

     VEB5.4.2.  Elabora  
unha  campaña, 
en colaboración co 
grupo, coa fina- 
lidade  de  difundir  a  
DUDH  como 
fundamento  do  dereito  
e  a  democracia, no seu 

• CCEC 
• CSC 
CSIEE 

 



medio escolar, familiar e 
social.   

b 
  h 
  l 

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

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

VEB5.5.1.  Describe  os  
feitos  máis 
influentes no 
desenvolvemento 
histórico  dos  dereitos  
humanos  da 
primeira  xeración  
(dereitos  civís  e 
políticos),   da   segunda   
xeración 
(económicos,  sociais  e  
culturais)  e 
da  terceira  (dereitos  
dos  pobos  á 
solidariedade, ao 
desenvolvemento 
e á paz). 

  CCEC 

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 
problemas e os retos da 
aplicación da DUDH, no 
que se 
refire ao exercicio de 
dereitos civís 
(destacando os 
problemas relativos á 
intolerancia, a exclusión 
social, a 
discriminación  da  
muller,  a  violencia de 
xénero e a existencia de 
actitudes como a 
homofobia, o racis- 
mo, a xenofobia, o acoso 
laboral e escolar,  etc.)  e  
dos  dereitos  políticos 
(guerras, terrorismo, 
ditaduras, xenocidio,     
refuxiados/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  valo- 
res éticos. 

 

B6.1.  Recoñecer  
que  existen  casos 
en que a 
investigación 
científica  non  é  
neutral,  senón  que  
está determinada  
por  intereses  
políticos, 
económicos, etc., 
mediante a 
análise  da  idea  de  
progreso  e  a 
súa    interpretación    

VEB6.1.1.    Obtén    e    
selecciona 
información, traballando 
en colaboración,  
dalgúns  casos  nos  que  
a 
investigación  científica  
e  tecnolóxica non foi 
guiada nin é compatible 
cos  valores  éticos  da  
DUDH,  xerando  
impactos  negativos  nos  
ámbitos humano e 
ambiental, sinalando as 

• CAA 
• CD 

• CMCCT 
CSC 

 



equivocada, 
cando  os  
obxectivos  non  
respectan un código 
ético fundamentado 
na DUDH. 

causas. 

   VEB6.1.2.  Diserta,  
colaborando  en 
grupo, sobre a idea de 
progreso na ciencia e a 
súa relación cos valores 
éticos,  o  respecto  á  
dignidade  humana  e  o  
seu  medio,  e  elabora  e 
expón conclusións. 

• CCL 
CMCCT 

   VEB6.1.3.  Selecciona  e  
contrasta información, 
colaborando en grupo, 
sobre  algunhas  das  
ameazas  da aplicación  
indiscriminada  da  
ciencia  e  a  tecnoloxía  
para  o  contorno 
ambiental  e  para  a  
vida  (explotación  
descontrolada   dos  
recursos naturais,   
destrución   de   hábitats, 
contaminación química e 
industrial, choiva ácida, 
cambio climático, 
desertificación, etc.). 

• CCL 
• CMCCT 

CSIEE 

 

TEMA 1 
– O tema céntrase fundamentalmente en dúas cuestións estreitamente relacionadas: a 

construción da propia personalidade e a convivencia cos demais a partir dunha personalidade, 
uns valores e unhas virtudes sociais e persoais que o favorezan. 

– Iniciaremos a nosa tarefa definindo en que consiste a identidade persoal e describindo 
brevemente como se constrúe a identidade persoal. A partir destes coñecementos 
reflexionaremos sobre a propia identidade persoal. 

– Proseguiremos coa análise do carácter e do temperamento. Diferenciaremos ambos e 
explicaremos como podemos incidir no noso carácter e, por tanto, somos responsables da 
conformación da nosa propia responsabilidade. 

– A continuación, diferenciaremos e delimitaremos o ámbito do público e do privado para, acto 
seguido, establecer os límites da propia liberdade e da responsabilidade das nosas propias 
accións ou condutas, especialmente cando afectan a terceiras persoas. 

– Despois, explicaremos en que consisten o dereito e a ética, delimitaremos os ámbitos de 
aplicación de ambos e analizaremos de forma razoada situacións en que a lei e a moral entran 
en conflito. 

– Finalmente, concluiremos coa identificación, descrición e asunción dos valores e as virtudes 
que favorecen a convivencia. 

TEMA 2 

 



– A liberdade é o fío condutor deste tema. Iniciamos o tema explicando como por natureza o ser 
humano é un ser moral e un ser libre. Acto seguido, estableceremos con claridade a relación 
que existe entre liberdade e responsabilidade, insistindo en que todos nós somos responsables 
das accións que realizamos libremente e das súas consecuencias. 

– Tamén analizaremos con detemento unha serie de situacións e condutas para determinar ou 
non se as accións que se relatan nos ditos casos son ou non verdadeiramente libres. 

– Despois proseguiremos coa análise da estrutura moral da persoa. Para iso axudarémonos da 
análise das teses do filósofo Jean Paul Sartre segundo as cales "estamos condenados a ser 
libres", non podemos deixar de elixir e de actuar libremente e iso conforma a nosa propia 
estrutura moral como seres humanos. 

– A partir destes coñecementos previos, analizaremos unha serie de comportamentos para 
determinar se se trata de condutas morais, inmorais ou amorais. 

– Seguidamente proporemos ao alumnado unha análise da complexidade da acción humana 
sinalando os elementos que a compoñen: intelixencia, liberdade e vontade. Tamén 
reflexionaremos sobre os condicionamentos da conduta humana e como, a pesar deles, as 
persoas somos seres libres. 

– Proseguiremos coa análise da importancia das normas e os valores como elementos 
imprescindibles para unha boa convivencia social. Por último, concluiremos o tema co estudo 
detallado do utilitarismo proposto polo filósofo John Stuart Mill. 

TEMA 3 
– O tema presta unha especial atención á política como instrumento imprescindible para o 

desenvolvemento da vida democrática e do papel que xoga a ética como elemento de control 
da política. 

– O tema iníciase, por iso, coa descrición dos motivos polos que é imprescindible a política, 
insistindo en todo momento en que os seres humanos somos sociais por natureza e que tal 
convivencia social require da política. Neste punto, prestaremos especial atención á 
caracterización aristotélica do ser humano como animal social. 

– Tras establecer a importancia da política como medio para alcanzar o ben común, sinalaremos 
a importancia da xustiza como medio para lograr o dito ben común. 

– Para analizar o concepto de xustiza novamente axudarémonos de Aristóteles e das tipoloxías 
de xustiza que establece o filósofo: xustiza legal, xustiza conmutativa e xustiza distributiva. 
Seguidamente, analizaremos situacións da vida cotiá e relacionarémola cos tres tipos de 
xustiza que acabamos de estudar. 

– Seguidamente, proseguiremos coa clasificación dos diferentes tipos de goberno, xustos e 
inxustos, que describe Aristóteles. Aproveitaremos esta clasificación para reflexionar sobre os 
excesos que se cometen en determinadas formas de goberno e para identificar as bondades do 
sistema democrático. 

– Despois estudaremos con detalle a democracia caracterizándoa como goberno do pobo e 
establecendo as diferenzas existentes entre o cidadán dunha sociedade democrática e o 
súbdito sometido por unha forma de goberno totalitaria. Igualmente, analizaremos con detalle 
como a democracia preserva e preocúpase polo respecto aos dereitos humanos. 

– Finalizaremos o tema coa descrición dos valores dunha sociedade democrática e os elementos 
que sustentan o funcionamento dun sistema político democrático: sufraxio universal, vontade 
popular e pluralismo político. 

TEMA 4 
– Neste tema abordaremos as características básicas da democracia española e as vantaxes que 

comporta a nosa pertenza á Unión Europea. 
– Iniciaremos este labor establecendo con claridade o papel clave que xoga a Constitución nas 

democracias modernas. Enlazaremos esta idea cunha breve descrición da orixe histórica da 

 



Constitución española e coa defensa dos dereitos humanos que realiza a nosa carta magna. 
Para iso, analizaremos con detalle o artigo 10 da Constitución. 

– Seguidamente identificaremos os dereitos e deberes recollidos na Constitución, identificando 
o artigo en que que se postula cada dereito e cada deber. 

– Despois analizaremos polo miúdo as principais obrigas cívicas recollidas na Constitución: o 
deber de defensa e protección, e o pagamento de impostos como contribución ao mantemento 
do sistema democrático e do Estado do benestar. Seguidamente detallaremos en que consiste o 
noso actual Estado do benestar e os artigos da Constitución española en que queda recollido. 

– Por último, aproximarémonos á historia e evolución recente da Unión Europea e analizaremos 
as vantaxes que comporta o ser membro da UE. 

TEMA 5 
– O tema persegue unha dupla finalidade: reflexionar sobre as diferentes teorías e propostas 

sobre a orixe do dereito ou da lei, e analizar a Declaración dos Dereitos Humanos e a súa 
implantación no mundo actual 

– Iniciamos, por tanto, este tema analizando as diferentes teorías acerca da orixe e as 
atribucións do dereito: iusnaturalismo, convencionalismo e positivismo xurídico. Despois 
analizaremos unha serie de conflitos ou situacións legais e analizamos as medidas que se han 
tomar en función da aplicación de cada unha das tres formas de concibir o dereito antes 
citadas. 

– Seguidamente proseguimos cunha detallada descrición das orixes e os antecedentes dos 
actuais dereitos humanos ao longo da historia. Acto seguido, analizamos con detalle o texto da 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948. 

– Esta análise da DUDH prestará unha especial atención á estrutura do articulado do devandito 
texto, aos tipos de dereitos que recolle e aos valores en que se fundamenta. 

– Despois, analizaremos unha serie de situacións de incumprimento dos dereitos humanos e 
aproximámonos aos Obxectivos do Milenio. Finalmente, identificaremos e describiremos 
brevemente diversas institucións e organismos que velan polo respecto aos dereitos humanos. 

TEMA 6 
– Como fío condutor, o tema analiza o desenvolvemento tecnocientífico no mundo actual e as 

súas repercusións tanto positivas como negativas desde diferentes puntos de vista. 
– Comezamos o tema realizando un breve percorrido polas melloras na vida das persoas que 

comportou o avance das ciencias e a tecnoloxía ao longo da historia. Particularmente, 
realizamos un percorrido en como vivía a xente na Prehistoria, o Imperio romano, a Idade 
Media e o século XX. 

– A continuación, identificaremos e reflexionaremos sobre diferentes situacións en que, pola 
contra, unha serie de avances técnicos tiveron repercusións negativas. Enlazaremos esta 
última cuestión cunha reflexión sobre as motivacións intelectuais, económicas, sociais e 
políticas de diferentes inventos ao longo da historia. 

– Logo reflexionaremos sobre a relación existente entre o progreso científico e o progreso da 
humanidade. Analizaremos tanto opinións que relacionan de xeito directo o progreso 
tecnolóxico e o progreso da humanidade como opinións que sinala que o progreso tecnolóxico 
non beneficiou o da humanidade. 

– Seguidamente, analizaremos os valores e os criterios  éticos a partir dos cales podemos 
identificar se un determinado avance técnico é moralmente aceptable ou non. Insistiremos, 
neste sentido, en que o criterio básico para xulgar un avance tecnocientífico debe ser o 
respecto á dignidade da persoa e aos dereitos humanos. 

– Finalmente reflexionaremos sobre o crecemento económico sen control e as súas 
consecuencias, tratando de chegar a un modelo de sociedade baseado no crecemento sostible, 
o respecto ao contorno e a dignidade das persoas 

 



 
 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 6. A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto Val 3e nos de 
Vicens Vives  a través dos estándares de aprendizaxe   
 

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta   realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
6. B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escrita realizada polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá do traballo na clase, ademáis das actitudes manifestadas tales 

como:respecto polos demais,empatía,  tolerancia, responsabilidade,gratitude, participación,traballo... 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará en Xuño e senón a recupera, terá outra en 

Setembro    

6. C. SECUENCIACIÓN 
 

 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 e 2 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  3e 4 

   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  5 e 6 

 

 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 

 



– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 8. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 
Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 
vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

 



Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 
Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 
– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 

para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 
– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 

 



 9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
            − Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
PROGRAMACIÓN VALORES 4  4º ESO 
 
 
1-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2-   OBXECTIVOS 
  2A   NA ESO 
  2B   DE AREA 
 
3-   OBXECTIVOS , CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
 
4-    CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
5-   UNIDADES DIDÁCTICAS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
6-   AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
  6A   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  6B   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  6C   SECUENCIACIÓN 
 
7-   MEDIDAS DE ATENCIÑON Á DIVERSIDADE 
 
8-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
   
9-  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
 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 coherencia, a honradez intelectual ou o apego á 
realidade. Pola dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia 
construíndo, desde a reflexión, un código ético de valores e normas que determinarán as súas 
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao mesmo 
tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais 
marcadas polo recoñecemento das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de 
alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo á persoa como no nivel 
global. 
No plano didáctico, Valores Éticos contribúe á consecución das competencias clave. Resulta 
evidente que o obxectivo de alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia 
constitución como materia. Pero a reflexión ética tamén require a posta en práctica da competencia 
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias ideas, e da 
capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender deles. Tamén resulta 
indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender como a de sentido da iniciativa 
e espírito emprendedor, pois ambas inciden na necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do 
exercicio dos procesos cognitivos como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-
estancamento. Para a reflexión ética, ademais, é necesario coñecer e dialogar con pensadores/as que, 
coas súas teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os 
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e pluralismo; 
valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH). É desde eses 

 



valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que tamén se traballa a 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, non desde unha 
perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade científico-tecnolóxica como actividade 
que debe ser acorde a valores éticos universais, tanto nos seus procedementos como nos resultados 
que dela se poidan obter. Por último, a materia préstase a desenvolver nos alumnos e nas alumnas, 
tanto en traballos colaborativos como en tarefas individuais, a competencia dixital, que lles permita 
acceder e seleccionar información, procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha 
innegable capacidade para a comunicación. 
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas 
activas e contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a 
realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, 
etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia 
formación. 
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores 
Éticos, tendo algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, 
e necesitando o concurso dos outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral 
e escrita, o uso de ferramentas para a comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a 
aposta polo emprendemento como antítese do estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na 
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de persoas con 
discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en outros é a reflexión 
ética a quen ten que orientar a nosa conduta. 
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e 
niveis de fondura diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto 
e a igualdade nas relacións interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores 
éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores éticos e a súa relación coa ciencia 
e a tecnoloxía". 
Nesta  programación afrontamos a materia de VALORES ÉTICOS en 1º e 3º da ESO, que son os 
cursos que comezan en Galicia este curso 2015-2016, seguindo o libro de texto de Vicens Vives 
VAL 
O decreto 86/2015 do 25 de xuño regulou as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 120, luns, 29 xuño 2015). Nel aparece como unha 
materia a cursar polo alumnado nos diferentes niveis da ESO, os Valores Éticos, e como posible 
elección alternativa á materia de Relixión. 
 
 2. OBXECTIVOS 
 A) EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, Competencias sociais e cívicas. 

 



estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio Competencia matemática e competencias básicas 

 



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. 

en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 2. OBXECTIVOS XERAIS DA ÁREA 
 B) VALORES ÉTICOS 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

h) Comprender e expresar con corrección, Comunicación lingüística. 

 



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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 
 3. OBXECTIVOS, CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 Bloque 1. A dignidade da persoa  

 a 
 b 
 c 
 d 
 h 

 B1.1. A dignidade do ser humano como valor 
básico no que se asenta a DUDH. 

 B1.2. Atributos esenciais do ser humano na 
DUDH: razón, conciencia e liberdade. 

 B1.3. Léxico do bloque: dignidade da persoa, 
fraternidade, liberdade humana, trato digno, 
xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, 
detención arbitraria, presunción de inocencia, 
discriminación, violación de dereitos, etc. 

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

 VEB1.1.1. Identifica a orixe   
inalienables e universais que estab    
na dignidade do ser humano en tan    
e os atributos inherentes á súa natu  

  

 VEB1.1.2. Identifica na DUDH   
esenciais do ser humano: razón,   
liberdade. 

  

 VEB1.1.3. Relaciona adecuadame    
e as expresións seguintes, que s    
DUDH: dignidade da persoa,  
liberdade humana, trato digno, xuíz    
inhumano ou degradante, detenc   
presunción de inocencia, d  
violación de dereitos, etc. 

  

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

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B2.1. Dereitos e liberdades dos individuos 
establecidos na DUDH que o Estado debe 
respectar. 

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

 VEB2.1.1. Comenta, segundo o es   
DUDH nos artigos do 12 ao 17, o    
individuo que o Estado debe   
fomentar, nas relacións existentes e   

  

 VEB2.1.2. Explica os límites do   
establece a DUDH nos artigos do     
determinar as liberdades dos cid    
cidadás que este debe protexer e re  

  

 VEB2.1.3. Elabora unha prese   
soporte informático e audiovisual    
contidos máis sobresalientes tratad     
expón as súas conclusións   
argumentado. 

  
  
  

 a 
 c 
 d 
 g 
 h 

 B2.2. Fenómeno da socialización global. 
 B2.3. Perigos da socialización global á marxe 

dos valores éticos universais. 
 B2.4. Medios de comunicación de masas e 

socialización global. Conflito entre liberdade de 
expresión outros dereitos. 

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

 VEB2.2.1. Describe e avalía o   
socialización global, mediante o qu    
a interiorización de valores, norm   
etc. 

  
  

 VEB2.2.2. Sinala os perigos qu    
fenómeno da socialización gl    
desenvolve á marxe dos va   
universais, e debate acerca da n   
establecer límites éticos e xurídicos   

  

 VEB2.2.3. Diserta acerca do impa    
os medios de comunicación ma    
moral das persoas e da sociedade   
as súas opinións con rigor intelectu  

  
  

 VEB2.2.4. Valora a necesidade dun   
ética e xurídica en relación co uso    
comunicación masiva, respectand     
información e á liberdade de e   
posúen os cidadáns e as cidadás. 

  
  

 



 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 Bloque 3. A reflexión ética  

 a 
 d 
 f 
 h 

 B3.1. Importancia e valor da reflexión ética como 
defensa dos DDHH. 

 B3.2. Novos campos da ética aplicada: 
profesional, bioética, ambiente, economía, 
empresa, ciencia e tecnoloxía, etc. 

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

 VEB3.1.1. Xustifica racionalmente    
importancia da reflexión ética no   
como instrumento de protección   
humanos ante o perigo que pode   
entes posuidores de grandes inter   
e económicos e grupos violentos,    
seu alcance armamento de gra   
científico e tecnolóxico, capaces    
grande risco os dereitos fund   
persoa. 

  

 VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos   
que se aplica a ética (profesio   
ambiente, economía, empresa,   
tecnoloxía, etc.). 

  
  

 a 
 d 
 g 
 h 
 m 

 B3.3. Proxecto de vida persoal: límites e 
oportunidades que ofrecen as circunstancias 
persoais, e valores éticos que serven como guía. 

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

 VEB3.2.1. Describe e avalía as  
que no momento actual o/a rodean   
as limitacións e as oportunidade     
formulan desde as perspectivas s   
educativa, económica, familiar, afe    
obxecto de deseñar, a partir d    
proxecto de vida persoal,  
libremente os valores éticos que de   

  

 a 
 b 
 d 
 h 
 l 

 B3.4. Éticas formais e éticas materiais. 
 B3.5. Ética kantiana: carácter formal. Autonomía 

da persoa como valor ético fundamental. 

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

 VEB3.3.1. Define os elementos d   
éticas formais e compáraos cos   
éticas materiais. 

  

 VEB3.3.2. Explica as característ    
kantiana (formal, universal e racion    
a importancia da súa achega á étic   

  

 VEB3.3.3. Aprecia, na ética kan    
fundamento na autonomía da perso    
ético esencial e a súa man   
imperativo categórico e as súas for  

  

 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B3.6. Ética do discurso, de Apel e Habermas, 
como ética formal. Relación coa ética de Kant. 

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

 VEB3.4.1. Identifica a ética do d   
unha ética formal e describe en q    
imperativo categórico que formula,   
similitudes e as diferenzas qu    
imperativo da ética de Kant. 

  

 VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativ    
emprendedora para elaborar unha  
con soporte informático acerca   
formais, expresando e elaborando  
fundamentadas. 

  
  

 Bloque 4. A xustiza e a política  

 a 
 c 
 d 
 h 
 l 

 B4.1. Democracia e xustiza. 
 B4.2. Deberes cívicos como cumprimento de 

valores éticos e como defensa e difusión dos 
dereitos humanos. 

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

 VEB4.1.1. Comprende a importa    
para a democracia e a xustiza, qu    
e as cidadás coñezan e cump    
deberes (defensa dos valores étic    
coidado e conservación de todo     
servizos públicos, participación na   
representantes políticos/as, respec    
á pluralidade de ideas e de crenza   
das leis e das sentenzas dos   
xustiza, pagamento dos impostos  
etc.). 

  

 



 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 a 
 c 
 d 
 h 
 l 

 B4.3. Perigos dunha globalización sen valores 
éticos. 

 B4.4. Promoción dos DDHH por parte dos 
Estados: fomento e ensino dos valores éticos. 

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

 VEB4.2.1. Diserta e elabora co   
grupo, acerca das terribles conse   
pode ter para o ser humano o   
globalización, se non se est   
regulación ética e política  
desigualdade, inte  
internacionalización dos conflito   
imposición de modelos culturais  
por intereses económicos que   
consumismo e a perda de liberd   
etc.). 

  
  

 VEB4.2.2. Comenta o deber ético    
teñen todos os estados, ante    
globalización, de tomar medidas   
dos dereitos humanos, nomeadam    
de fomentar o ensino dos valores é     
vixencia, e a necesidade de respec    
o mundo (deber de contribuír n   
dunha sociedade xusta e solidaria,   
tolerancia, o respecto aos dereito    
persoas; honestidade, lealdade   
prudencia, e mutua comprensión   
diálogo, a defensa e protección   
etc.). 

  

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

 a 
 d 
 g 
 h 

 B5.1. Dereito e leis: finalidade, características e 
xustificación ética. 

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

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

 VEB5.1.1. Explica a finalid    
características das leis xurídica    
Estado e a súa xustificación   
fundamento da súa lexitimidade    
obediencia. 

  

 VEB5.1.2. Debate acerca da   
problemas nos que hai un con    
valores e principios éticos do indiv     
orde civil, formulando solucións   
casos como os de desobedie    
obxección de conciencia. 

  
  

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

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

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

 VEB5.2.1. Procura información en    
de definir os principais conceptos   
teoría de Rawls e establece unha   
eles (posición orixinal e veo d   
criterio de imparcialidade e func    
principios de xustiza que propón). 

  
  

 VEB5.2.2. Realiza un xuízo crític    
teoría de Rawls e explica a sú   
argumentada acerca dela. 

  

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B5.4. Os DDHH como ideais irrenunciables. 
 B5.5. Deficiencias na aplicación dos DDHH 

referidos ao económico e ao social. 
 B5.6. Organizacións que traballan pola defensa 

dos DDHH. 

 B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais 
irrenunciables, tendo presentes os problemas e 
as deficiencias na súa aplicación, especialmente 
no relativo ao ámbito económico e social, 
indicando a importancia das institucións e os/as 
voluntarios/as que traballan pola defensa dos 
dereitos humanos. 

 VEB5.3.1. Xustifica racionalmente   
dos dereitos humanos como ideais   
polas sociedades e os Estados, e   
retos que aínda teñen que superar. 

  

 VEB5.3.2. Sinala algunha das de   
exercicio dos dereitos económic    
(pobreza, e falta de acceso á   
saúde, ao emprego, á vivenda, etc.  

  

 VEB5.3.3. Emprende a elabor   
presentación, con soporte in   
audiovisual, acerca dalgunhas   

  
  
  

 



 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

voluntarios/as que, en todo o mu   
pola defensa e respecto dos dere   
Organización das Nacións Unidas    
seus organismos, como FAO   
Internacional de Enerxía Atóm   
Organización Mundial da Sa   
Organización das Nacións Uni    
Educación, a Ciencia e a Cultur   
etc., organizacións non gobernam   
Greenpeace, UNICEF, Cruz Verme    
Vermella, etc., así como o Tribuna   
de Xustiza, o Tribunal de Xusti    
Europea, etc. 

 a 
 b 
 d 
 e 
 g 
 h 

 B5.7. Dereito á seguridade e a paz. 
 B5.8. Compromiso coa paz e a solidariedade 

coas vítimas da violencia. 
 B5.9. Ameazas á paz. 

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

 VEB5.4.1. Diserta, en pequenos g   
da seguridade e a paz como   
fundamental das persoas, e ap    
importancia para o exercicio do der      
liberdade, elaborando e expresa    
conclusións (artigo 3 da DUDH). 

  

 VEB5.4.2. Toma conciencia do com   
españois e das españolas coa pa    
aspiración colectiva e internacion   
na Constitución española, e rexei    
dos dereitos humanos, amosando  
coas vítimas da violencia. 

  

 VEB5.4.3. Emprende a elabor   
presentación, con soporte audio   
algunhas das novas ameazas pa      
seguridade no mundo actual  
desastres ambientais, catástrof   
mafias internacionais, pandem   
cibernéticos, tráfico de armas d   
masiva, de persoas e de órganos, e  

  
  

 a 
 d 
 h 

 B5.10. As Forzas Armadas na Constitución 
española. 

 B5.11. Misións das Forzas Armadas. 
 B5.12. Conflitos armados: importancia das 

organizacións internacionais na súa prevención 
e na súa solución. 

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

 VEB5.5.1. Coñece, analiza e   
cidadán ou cidadá os  
internacionais realizados por Españ    
da paz e a protección dos derei   
como membro de organismos  
(ONU, OTAN, UE, etc.). 

  

 VEB5.5.2. Explica a importancia d    
forzas armadas (artigo 15 da le    
nacional) en materia de defensa   
nacional, de dereitos humanos e   
da paz, e a súa contribución en   
emerxencia e axuda humanitaria, ta   
como internacionais. 

  

 VEB5.5.3. Analiza as consec   
conflitos armados a nivel  
apreciando a importancia das  
internacionais que promoven    
cumprimento dun dereito  
fundamentado na DUDH. 

  

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

 a 
 b 
 e 
 f 

 B6.1. Validez ética dos proxectos científicos e 
tecnolóxicos. 

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

 VEB6.1.1. Utiliza información de fo   
para atopar algúns criterios que c    
conta para estimar a viabilidade   
científicos e tecnolóxicos, con   
idoneidade ética dos obxectivos qu    

  
  
  
  

 



 Valores éticos. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizax    

 h 
 m 

éticos da humanidade. a avaliación dos riscos e as c  
persoais, sociais e ambientais    
aplicación poida ter. 

 a 
 d 
 f 
 g 
 h 

 B6.2. Códigos deontolóxicos dos axentes 
sociais. 

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

 VEB6.2.1. Comprende e explica a n   
apoiar a creación e o uso de métod    
e a aplicación dunha ética deon   
científicos/as e tecnólogos/as e, e    
todas as profesións, fomentando   
dos valores éticos no mundo labora    
empresarial. 

  
  
  

 

 



 
 4. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser humano. Iníciase na etapa 
académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar son fundamentais para o posterior 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete competencias, que, 
polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 

– Competencia dixital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociais e cívicas 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto social e cultural 
determinado. 

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, culturais e 
prácticos. 

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou 
dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, semántica, 
fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación da linguaxe e os 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e a dimensión 
intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias comunicativas para a 
lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a través da interacción 
comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, sociais, 
profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas. 

 



Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas aos números, á 
álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as situacións e as entidades 
do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e posicións de 
obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas que ditos obxectos 
se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos momentos do 
proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a conservación do medio 
natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da racionalidade científica 
e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é preciso coñecer 
para preservalos e evitar o seu deterioro. 

– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na orixe do Universo 
e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos cotiáns de 
instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación 
para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo libre e contribuír á 
participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través dos cales se 
difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a utilización de 
paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 
programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos online e as 
estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a identificación de 
fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 

A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. 

É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da necesidade de 
aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe 
na realización das tarefas de aprendizaxe. 

 



Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous aspectos clave da 
competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o coñecemento de 
disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de estratexias 
de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto física como mental, e ao 
estilo de vida saudable que a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de conduta e os usos de 
distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e 
dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais 
da UE e outras declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, europeo e 
internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de procesos sociais e 
culturais da sociedade actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por 
resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade ou do ámbito 
mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e 
da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos, 
para o que se require: 

– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, 
coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a 
autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a planificación, a xestión e 
toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias responsabilidades se refire. 

 



CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de enriquecemento persoal e 
como parte do patrimonio dos pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos e culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 

– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 

– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 

– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 

 

 5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

CUARTO CURSO 

TEMA 1. VALORES PARA UN MUNDO GLOBALIZADO 

TEMA 2. A IMPORTANCIA DA ÉTICA 

TEMA 3. A DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA 

TEMA 4. SOCIEDADE E XUSTIZA.OS DEREITOS HUMANOS    

TEMA 5. O DEREITO Á PAZ 

TEMA 6. ÉTICA CIENCIA E TÉCNICA 

  
 
 6. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 6. A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto VLS 4 de Vicens 
Vives  a través dos estándares de aprendizaxe   
 

 



Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta   realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
6. B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escritao realizado polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá do traballo na clase, ademáis das actitudes manifestadas tales 

como:respecto polos demais,empatía,  tolerancia, responsabilidade,gratitude, participación,traballo... 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará en Xuño e senón a recupera, terá outra en 

Setembro    

6. C. SECUENCIACIÓN 
 

 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 e 2 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  3e 4 

   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  5 e 6 

 

 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 
– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 8. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 
Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 

 



vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 

 



Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 
– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 
– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 

para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 
– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 
 9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

 

 

 

 



 
 
PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA  4º ESO 
 
 
1-   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN: A Área de filosofía en 4º da ESO 
 
2-   OBXECTIVOS NA ESO 
   
3-    CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 
4-   OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN,ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
 
5-   AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
  5A   CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
  5B   INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  5C   CONTIDOS E SECUENCIACIÓN 
 
6-   MEDIDAS DE ATENCIÑON Á DIVERSIDADE 
 
7-   CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
   
8-  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN: A ÁREA DE 

FILOSOFÍA EN 4º DA ESO 
 

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. 
Con este tratamento, que permite integrar nunha visión de conxunto a gran diversidade de saberes, 
capacidades e valores, a filosofía eríxese nunha ferramenta moi interesante para contribuír ao logro 
das máis importantes expectativas descritas nas competencias clave. É patente que as competencias 
clave deben estar perfectamente integradas nas propostas curriculares das áreas e materias, para 
desenvolver, de forma coherente e precisa, os resultados da 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. 
A materia estrutúrase en seis bloques: "A filosofía", "Identidade persoal", "Socialización", "Pensamento", 
"Realidade e metafísica" e "Transformación". Pode entenderse, dun xeito escolar, que estes bloques 
representan globalmente un equilibrio, xa que tres deles responden a unha dimensión marcadamente teórica 
(filosofía, pensamento, realidade e metafísica), mentres os outros tres acentúan máis a vertente práctica da 
reflexión filosófica (identidade persoal, 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 xera 
 
 
 2. OBXECTIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 

 



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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Competencia dixital 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 
Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 
Comunicación lingüística. 
Competencias sociais e cívicas. 

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 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

 



desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexualidade en 
toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, 
o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Competencias sociais e cívicas. 
Aprender a aprender. 

 



 3. COMPETENCIAS 
 AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO DA LOMCE 

A adquisición de competencias é un longo proceso que abrangue toda a vida de cada ser 
humano. Iníciase na etapa académica e prosegue na vida adulta. Pero os anos de formación escolar 
son fundamentais para o posterior desenvolvemento persoal, social e profesional. 

Precisamente para favorecer ao máximo este desenvolvemento, identificáronse un grupo de sete 
competencias, que, polo seu rol vertebrador, se denominaron como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 
– Competencia matemática e competencia básicas en ciencia e tecnoloxía 
– Competencia dixital 
– Aprender a aprender 
– Competencias sociais e cívicas 
– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
– Conciencia e expresións culturais 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa nun contexto 

social e cultural determinado. 
É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociais, 

culturais e prácticos. 
O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes relacionados cos seus ámbitos 

de aplicación ou dimensións: 
– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións léxica, gramatical, 

semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 
– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións relacionadas coa aplicación 

da linguaxe e os discursos en contextos comunicativos concretos. 
– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no coñecemento do mundo e 

a dimensión intercultural. 
– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de destrezas e estratexias 

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversación. 
– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos da personalidade a 

través da interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 

a) A competencia matemática. 
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Esta 
competencia require de coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 
– As operacións e as representacións matemáticas. 
– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 
A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de 

destrezas que se centran en: 
– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a distintos contextos persoais, 

sociais, profesionais ou científicos. 
– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na realización de cálculos. 

 



– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a manipulación de expresións 
alxébricas. 

Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas interrelacionadas entre si e relativas 
aos números, á álxebra, á xeometría e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, as relacións, as 
situacións e as entidades do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e física como propiedades e 
posicións de obxectos ou decodificación de información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e as circunstancias nas 
que ditos obxectos se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise matemática presente en distintos 
momentos do proceso de resolución de problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico 

favorecendo: 
– A interacción responsable co medio natural a través de accións que favorezan a 

conservación do medio natural. 
– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos métodos propios da 

racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas. 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía 

son: 
– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das substancias no ámbito 

fisicoquímico. 
– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que é 

preciso coñecer para preservalos e evitar o seu deterioro. 
– Sistemas da Terra e do Espazo desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica, centrada na 

orixe do Universo e da Terra. 
– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos 

usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas. 

COMPETENCIA DIXITAL 
A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e 

da comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o 
tempo libre e contribuír á participación na sociedade. 

Para alcanzar estes fins, o desenvolvemento da competencia artéllase arredor dos seguintes 
ámbitos: 

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a 
través dos cales se difunde e o uso de motores de procura. 

– A comunicación, desenvolvendo o coñecemento dos medios de comunicación dixital e a 
utilización de paquetes de software de comunicación 

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, 
imaxes) e programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de 
recursos online e as estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos 

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e 
a identificación de fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

APRENDER A APRENDER 
A competencia aprender a aprender caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e 

persistir na aprendizaxe. 

 



É unha competencia fundamental para facilitar a aprendizaxe ao longo da vida e articúlase 
arredor de: 

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da 
necesidade de aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios 
procesos de aprendizaxe na realización das tarefas de aprendizaxe. 

Ao mesmo tempo, a organización e xestión da aprendizaxe desenvólvese a través de dous 
aspectos clave da competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e 
o coñecemento de disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no 
desenvolvemento de estratexias de planificación, revisión e avaliación. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 

a) A competencia social 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en relación á saúde, tanto 

física como mental, e ao estilo de vida saudable que a favorece. 
Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas do alumnado e 

artéllase a través de: 
– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma crítica os códigos de 

conduta e os usos de distintas sociedades e redondas. 
– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do 

traballo, á igualdade e á non discriminación. 
– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas. 

A competencia cívica 
A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos civís. Este coñecemento supón á súa vez: 
– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na Constitución, na Carta dos 

Dereitos Fundamentais da UE e outras declaracións internacionais. 
– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito local, rexional, nacional, 

europeo e internacional. 
– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis destacados e a comprensión de 

procesos sociais e culturais da sociedade actual. 
A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha serie de destrezas que 

se centran en: 
– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar 

solidariedade e interese por resolver os problemas que lle afecten á comunidade. 
– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da comunidade 

ou do ámbito mediato e inmediato. 
– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o 

exercicio do voto e da actividade social e cívica. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar 

as ideas en actos, para o que se require: 
– Adquirir conciencia da situación que se quere intervir ou resolver. 
– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 

criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

 



Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor a través dos 
seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no desenvolvemento da creatividade, o 
autocoñecemento, a autonomía, o esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica destrezas como a 
planificación, a xestión e toma de decisións ou a resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en diferentes contextos e 
situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como formando parte ou liderando 
un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á asunción das propias 
responsabilidades se refire. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos seguintes aspectos: 
– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como unha fonte de 

enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos pobos. 
– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao dominio das capacidades 

relacionadas con distintos códigos artísticos e culturais. 
Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais desenvólvese ao mesmo 

tempo a través de: 
– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística., 
– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e comunicar ideas. 
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación. 
– O interese polas obras artísticas e a participación na vida cultural da redonda. 
– A capacidade de esforzo e a disciplina necesarias para a produción artística. 

 



 

 

 4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
CLAVE 
  
 

 Filosofía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 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 
 l 

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

 B1.4. Comparativa de textos míticos e racionais ao 
respecto da cosmoxénese e a antropoxénese. 

 B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental 
(onde, cando e por que xorde), distinguíndoa dos 
saberes prerracionais, o mito e a maxia, en tanto 
que saber práctico, e comparándoa con algunhas 
características xerais das filosofías orientais. 

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

 CCEC 

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

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

 



 Filosofía. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 h 
 l 

Protágoras. 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 

 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 dalgun-
has teorías sobre a personalidade. 

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

 CCL 

 a 
 b 
 d 
 g 
 h 

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

 B2.4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento 
da identidade persoal, reflexionando sobre os 
factores que determinan o éxito e o fracaso, e 
achega a propia opinión razoada sobre estes dous 
conceptos. 

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

 CAA 
 CCL 

 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  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 

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios 
ou científicos cuxo punto de reflexión sexa a 

 CAA 
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 b 
 e 
 h 
 n 

xenética e o adquirido teñen na formación da 
personalidade. 

herdanza adquirida na formación da 
personalidade, incidindo no autocoñecemento. 

 CCL 
 CMCCT 

 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 
 h 

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

 B2.10. Explicar as ideas centrais da teoría 
humanística sobre a motivación, reflexionando 
sobre o carácter da motivación como elemento 
distintivo do ser humano fronte ao simplemente 
animal. 

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

 CAA 
 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 

 b 
 d 

 B2.15. Incidencia na conduta das emocións: A 
curiosidade e o pracer de aprender, o desexo de 
lograr obxectivos, a satisfacción pola resolución de 

 B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a 
importancia da motivación e das emocións, como 
a curiosidade e o pracer de aprender, o desexo de 

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

 CAA 
 CCL 
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 g 
 h 

problemas, o agrado polo recoñecemento de éxito 
e a compracencia polo estímulo de iniciativas 

lograr obxectivos, a satisfacción pola resolución de 
problemas, o agrado polo recoñecemento de éxito, 
a compracencia polo estímulo de iniciativas, etc. 

entre outros procesos. 

 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 perspectivas cuxo centro 
común é a persoa. 

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

 CD 
 CSC 

 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-máquina dos materialistas 

franceses do século XVIII. 

 B2.18. Describir e comparar a concepción 
cartesiana do papel do pensamento como aspecto 
que define o individuo, fronte ás concepcións 
materialistas e mecanicistas do home-máquina no 
materialismo francés do século XVIII. 

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

 CCEC 

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

 CCEC 
 CSC 

 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 
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 g 
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 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 
 b 
 g 
 h 
 l 

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

 B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa 
individualidade e, ao mesmo tempo, identificalo 
como un "alter ego" que comparte un espazo e 
unhas circunstancias comúns, dando lugar á 
intersubxectividade. 

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

 CCL 
 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 biolóxico, afectivo e cognitivo na 
internalización da cultura. 

 B3.3. Identificar o proceso de construción, os 
elementos e a lexitimación dunha cultura, 
valorando esta non só como ferramenta de 
adaptación ao medio, senón como ferramenta 
para a transformación e a autosuperación. 

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

 CCEC 

 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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 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 
 o 

 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 

 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 teórica e racionalidade 
práctica. Teoría e experiencia. 

 B4.3. Distinguir a racionalidade teórica da 
racionalidade práctica, así como teoría e 
experiencia. 

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

 CAA 
 CCEC 

 d  B4.5. Concepcións contemporáneas sobre a 
intelixencia. 

 B4.4. Coñecer a concepción contemporánea sobre 
a intelixencia, incidindo na teoría da intelixencia 

 FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da 
intelixencia emocional. 

 CSC 
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 h 
 l 

 B4.6. Teoría da intelixencia emocional. emocional de Daniel Goleman.  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 procura de novas estratexias e 
solucións. 

 CAA 
 CSIEE 

 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 
 l 
 n 

 B5.3. A natureza como esencia e como totalidade: 
o Universo. 

 B5.4. Orixe do Universo. Eternidade ou creación. 
 B5.5. Respostas á pregunta pola finalidade do 

Universo. 
 B5.6. Respostas á pregunta sobre o posto do ser 

humano no Universo. 

 B5.2. Comprender unha das principais respostas á 
pregunta acerca do que é a natureza e identificar 
esta non só como a esencia de cada ser, senón 
ademais como o conxunto de todas as cousas que 
hai, e coñecer algunhas das grandes preguntas 
metafísicas acerca da natureza: a orixe e a 
finalidade do Universo, a orde que rexe a 
natureza, se é que a hai, e o posto do ser humano 
no Cosmos, reflexionando sobre as implicacións 
filosóficas de cada unha destas cuestións. 

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

 CAA 
 CCEC 
 CMCCT 

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

 CAA 
 CMCCT 

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

 CCL 

 f  B5.7. Determinismo e Indeterminismo. Teoría do  B5.3. Coñecer as implicacións filosóficas da teoría  FIB5.3.1. Define o que é o determinismo e o  CMCCT 
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 h caos. do caos, comprendendo a importancia de sinalar 
se a natureza se rexe por leis deterministas ou se 
rexe polo azar cuántico, e argumentar a propia 
opinión sobre como afecta esta resposta de cara á 
comprensión da conduta humana. 

indeterminismo, no marco da reflexión sobre se 
existe unha orde no Universo rexida por leis. 

 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 
 h 

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

 B6.1. Coñecer os dous significados do concepto 
de liberdade de acción (liberdade negativa e  
liberdade positiva), e aplicalos tanto no ámbito da 
sociedade política como no terreo da vida privada 
ou a liberdade interior. 

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

 CSC 

 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 determinismo na 
natureza. 

 B6.4. Coñecer a existencia de determinismo na 
natureza, analizando a posibilidade que ten o ser 
humano de ser libre, tendo en conta que é un ser 
natural e, en canto tal, sometido ás leis da 
natureza. 

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

 CCL 
 CSC 
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 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 

 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 xuntos. 

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

 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  B6.12. Técnica do brainstorming.  B6.11. Utilizar a técnica do brainstorming para 
construír unha historia literaria con temática 

 FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do 
brainstorming para reflexionar sobre temas 

 CAA 
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 b 
 g 
 h 

filosófica. filosóficos tratados durante o curso.  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 preexistentes e a competitividade. 

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

 CCL 
 CSC 

 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. AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 5 A. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 
avaliados establecendo se: 
 Son suficientes. 
 Se deben mellorar. 
 Se se descoñecen. 
Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto  Filosofía de 4º 
ESO de Santillana e   a través dos estándares de aprendizaxe   

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de 
Avaliación Final, ésta realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os 
Indicadores de logro. 
5 B. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O cincuenta por cento da nota depende dunha proba escrita realizado polo alumno/a 

   O outro cincuenta dependerá de : traballos monográficos,  proyectos persoais ou grupais, 

disertacións, análises de textos Para facer media hai que sacar un mínimo de 4 nas diferentes probas 

   Cando a avaliación, o largo do curso, sexa negativa o alumno/a terá a posibilidade de recuperar a 

materia a través dunha proba escrita ,que se realizará pasada a avaliación . Tamén haberá unha 

proba final en Xuño para quen non teña superada a asgnatura, que versará sobre todo o  dado no 

curso. Se a avaliación de Xuño é negativa , terá outra en Setembro    

5. C. CONTIDOS E SECUENCIACIÓN 
  

  TEMA 0:   PROCEDEMENTOS 

  TEMA 1:   O SABER FILOSÓFICO 

  TEMA 2:   QUEN SON EU? 

  TEMA 3:   O SER HUMANO 

  TEMA 4:   BUSCANDO A VERDADE 

  TEMA 5:   PERDIDOS NO UNIVERSO 

  TEMA 6:   INDIVIDUO, SOCIALIZACIÓN E CULTURAL 

  TEMA 7:   SOCIEDADE E ESTADO 

  TEMA 8:   SOMOS LIBRES? 

  TEMA 9:   A AVENTURA DA CREATIVIDADE 

  PRIMEIRA AVALIACIÓN:   Temas 1 , 2 e 3 

   SEGUNDA AVALIACIÓN:   Temas  4,5 e 6 

 



   TERCEIRA AVALIACIÓN:   Temas  7,8 e 9 

 

 6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
  

Deberán diferenciarse os alumnos que requiren necesidades específicas de apoio educativo en 
función das súas particularidades, que poden agruparse en estes tres ámbitos: 
– En primeiro lugar, deberán cubrirse as necesidades educativas especiais. 
– En segundo lugar, teranse en conta aqueles casos que representan unha incorporación tardía ao 

Sistema Educativo. 
– En terceiro lugar, deberá prestárselles unha atención especial a aqueles alumnos que dispoñan 

dunhas altas capacidades intelectuais. 
– Por último, prestaráselles igualmente unha atención especial a aqueles alumnos e alumnas con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH). 

Debe sinalarse que a atención a estes catro grupos de alumnos con necesidades específicas de apoio 
educativo terá sempre en conta a integración de todo o  alumnado,  perseguindo a educación 
integral de todas/os     

 7. CONCRECIÖN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.   
O conxunto de contidos desta área supoñen unha educación en valores. Non obstante, algunhas   

especificacións podemos facer referidas a: 
 
 EDUCACIÓN PARA A PAZ 
 
Entendemos a educación para a paz dun xeito integral, que abrangue –entre outros aspectos-  a 
creación de  hábitos de discusión ordenada en debates, o fomento da participación do alumnado na 
vida do  centro, implicándose na resolución razoada dos conflictos cotiáns, o coñecemento das 
situacións de desigualdade económica e social no mundo actual. 
 
 EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR 
Análise das mensaxes publicitarias de todo tipo, co desciframento de diversas linguaxes, poden ser 
os aportes desta área para a educación de consumidores responsables. 
 

 EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE 
  

O ensino debe procurar unha igualdade real entre o home e a muller. A nosa área debe contribuír  
favorecendo a análise das situacións e linguaxe cotiás, o debate e o achegamento ós textos legais 
que impiden teoricamente calquera discriminación –a Constitución de 1978, por exemplo. 
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PARA A CONVIVENCIA E A TOLERANCIA 
 

Intimamente vencellada coa educación para a paz, a educación intercultural pretende crear actitudes 
positivas para a convivencia entre persoas e grupos de áreas culturais diversas. O coñecemento 
xeográfico desas áreas, a súa historia, a interacción con Occidente en varias épocas e principalmente 
nos séculos XIX e XX, deben convertirse en elementos críticos que orienten as actitudes dos 
alumnos. 

 



 

EDUCACIÓN MORAL E CÍVICA 
A aprendizaxe das CC.SS. é un marco decisivo para a atención dunha educación ética e cívica. Nas 
diferentes materias impartidas, pero en especial, en Ética e Educación para a Cidadanía, se traballan 
expresamente estes aspectos. No seo de sociedades tan complexas, ter presente a súa historia e o seu 
devir, axuda a entender o noso comportamento social e a establecer as mellores estratexias cívicas 
para vivir o presente. 
Traballamos a análise e comentario de documentos, a análise da actualidade a través de novas de 
prensa, o bo uso da información na Rede, o desenvolvemento dun pensamento crítico, creativo e 
solidario. 
 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 
Dende o noso departamento animamos a vivir dun xeito saudable, transmitindo bos hábitos nos 
diversos aspectos vitais, tanto a nivel individual como colectivo, facendo ver que hai actitudes que 
redundan no ben xeral. 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

Un achegamento á sexualidade do ser humano faise a través da Educación para a Cidadanía e da 
Ética, sendo traballado sobre todo con lecturas adecuadas en 2º ESO, que permiten ao alumnado 
descubrir pautas axeitadas, resolver dúbidas, eliminar tabús, vencer temores e, en definitiva, 
madurar a propia sexualidade e o trato coa dimensión sexual do outro. 
Hai un achegamento á estrutura familiar, á idea de familia na actualidade e, a través da demografía, 
ao estudo da poboación e dos seus hábitos reprodutivos. 

 

EDUCACIÓN VIAL 
Unha educación cívica que se detén a traballar a escala de valores morais, está relacionada co 
comportamento social, que inclúe a revisión de usos e costumes cotiás, que axudan na aprendizaxe 
de condutas axeitadas para convivir, sendo a educación vial una maís a ter en conta. 
  FOMENTO DA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. 

Os obxectivos do noso proxecto para a Educación Secundaria Obrigatoria: 
– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades reflexivas 

inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da aprendizaxe. 
– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posíbel os 

citados propósitos. 
– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do alumnado para 

realizar unha lectura en valores. 
– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para iniciar 

postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 
– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 
– Favorecer o coñecemento das unidades lingüísticas do castelán e o galego e das súas 

combinacións observando as semellanzas entre ambos os dous. 
– Potenciar o coñecemento do inglés e a produción e comprensión oral ou escrita de diversos tipos 

de texto neste idioma. 

 



– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así como o 
interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 

– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que sirvan 
para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 

– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 
– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos privilexiados 

de aprendizaxe e goce. 
– Activar bibliotecas de aula xestionadas polos alumnos coa intención de fortalecer vínculos de 

complicidade e diálogo a partir das súas experiencias lectoras. 
– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e informacións de 

maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como instrumentos de motivación, de 
comunicación e de acceso á lectura. 

 
 8. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
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 1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
  

A través da UNESCO, a ONU alenta os seus estados membros a traballar na promoción, no 
fortalecemento e na extensión da filosofía en todos os niveis do ensino, porque a sociedade 
democrática, formada por unha pluralidade diversa de persoas e comunidades, proxectos e intereses, 
demanda un pensamento racional que axude a comprender o mundo complexo que nos rodea e 
proporcione instrumentos para edificar unha sociedade libre, igual e xusta. A UNESCO considera 
que a materia de Filosofía, o saber máis antigo de Europa, é a ferramenta adecuada que debe servir 
a este fin. A filosofía forma unha cidadanía reflexiva, lúcida, participativa, amante das institucións 
democráticas e con habilidades prácticas na resolución dos problemas específicos das sociedades 
democráticas avanzadas. 
A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, 
co que alcanzar unha mellor comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a. Grazas a esta 
materia, os alumnos e as alumas adquiren a aptitude de entretecer unha defensa racional e razoable 
da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en vías de globalización. O 
pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas prácticas para entender, 
analizar e propor solucións aos desafíos intelectuais e morais do século XXI. Asemade, a materia de 
Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos valores da paz e da seguridade 
mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade 
(a UNESCO nomea a Filosofía como "Escola de liberdade" na súa estratexia internacional e no 
informe de 2007). Os métodos filosóficos achegan enfoques plurais e contrastados que permiten 
albiscar saídas aos problemas que afectan a convivencia humana. A aprendizaxe do tratamento 
racional e dialogado destes asuntos disipa o recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e a 
seguridade global e local. 
En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación e a reflexión 
argumentada para descubrir prexuízos, xerar claridade respecto aos obxectivos e ao sentido da vida, 
valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e falacias, resistir a presión arbitraria dos/das 
superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes, humanizar as 
persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o tratamento na aula desta materia 
ten que facer reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na 
produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe dar visibilidade ao pensamento 
filosófico na muller. 
A materia de Filosofía axuda a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da 
dominación e a vontade de poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. A 
meditación filosófica esperta no alumnado o interese polas demais persoas, estimula a empatía para 
imaxinar os problemas que lles afectan e crea a capacidade para se emocionar moralmente. Mercé 
ao autocoñecemento que promove a filosofía, o alumnado pode chegar a recoñecer que a fraxilidade, 
a debilidade e a mortalidade non son aspectos negativos e odiosos da existencia humana, senón 
ocasións para a axuda mutua, a cooperación e a reciprocidade. 
En cuarto lugar, grazas aos modelos diversos de pensamento filosófico, a materia de Filosofía 
estimula a deliberación sosegada sobre as decisións que rexen a vida cotiá individual e colectiva, e 
impulsa a tomar iniciativas razoables. Nunha sociedade democrática avanzada, o alumnado debe 
formarse para aplicar o pensamento crítico á análise de principios económicos e políticos, sopesar 
teorías sobre a liberdade e a xustiza social, recoñecer a interacción dos fenómenos naturais e sociais, 
avaliar o impacto ético e social da tecnociencia e gozar con autonomía dos produtos artísticos. A 
materia de Filosofía proporciona a visión e a comprensión holística necesaria para realizar estas 
tarefas. O alumnado educado filosoficamente é, daquela, activo, curioso, argumentativo, creativo, 
comprometido e innovador. 

 



Como se ve, a Filosofía como materia potencia o desenvolvemento das competencias sociais e 
cívicas, por estar estreitamente vinculadas coa finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa 
consecución precisa acudir á competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao alumnado 
tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro como o diálogo frutífero coas demais persoas. A 
competencia de aprender a aprender maniféstase na obriga intrínseca do facer filosófico de xerar 
marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores que nos permitan tratar 
cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que provoca en nós a moi 
humana sensación de admiración. E nesa sensación, a Filosofía non está soa, xa que a matemática e 
a ciencia se nutren da mesma fonte, e a competencia neses saberes cobra máis luz cando se 
examinan desde o saber que na orixe foi un con eles. Pero non chega a admiración. Con ela aparece 
a curiosidade que só se satisfai cando polo sentido de iniciativa e o espírito emprendedor nos 
animamos á acción, á creación e á innovación. O mesmo saber require atrevemento, ousadía, 
iniciativa, como nos lembra Kant. A competencia dixital capacita os alumnos e as alumnas para o 
uso das novas tecnoloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón, o sentido, que se 
presenta baixo as dúas facetas da información e a comunicación. O percorrido da filosofía polos 
seus temas e pola súa historia brinda acceso, ao cabo, a un panorama de teorías, pensadores/as, 
correntes, ideas, argumentos, críticas e preguntas que conforman a trama onde se viñeron tecendo as 
expresións culturais que nos fan ser o que somos. 
Tamén se abordan no currículo de Filosofía varios dos elementos transversais de etapa, os que 
atinxen basicamente ao espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á influencia 
que poden ter neles as achegas das ramas da filosofía. 
Na materia de Filosofía, todas estas esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a 
especificidade do saber filosófico, o coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a condición 
humana e a racionalidade práctica. A través destes bloques o alumnado coñecerá os interrogantes, os 
conceptos, as formulacións e as respostas da filosofía aos grandes problemas do saber, o 
coñecemento, a ciencia, a realidade, a natureza, o ser humano, a acción, a arte, o discurso e a 
innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a filosofía da ciencia e da natureza, e a 
metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno e da súa relación 
con el. O alumnado desenvolve a competencia para interpretar sucesos, avaliar o seu impacto, 
localizar as súas causas, anticipar e prever as consecuencias, analizar os factores capaces de 
transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o pensamento metódico (na 
ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión. Os contidos de antropoloxía, ética e 
filosofía política dan luz sobre a realidade individual, social e cultural; estimulan a autocomprensión 
e o autocoñecemento, espertan a capacidade de argumentación moral e política, desenvolven a 
conciencia normativa e a empatía moral, fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á 
participación activa na vida democrática. Os contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e 
argumentación serven para educar a interpretación, a expresión, a formulación e a exposición do 
propio pensamento e do alleo en contextos comunicativos variados (deliberación, negociación, 
investigación, diálogo, controversia, discusión crítica e conversa informal), empregando con 
eficacia o razoamento lóxico e respectando as máximas que rexen a conduta racional comunicativa. 
Os contidos de estética proxectan o alumnado a comprender, apreciar e valorar con espírito crítico 
reflexivo, actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas. A 
finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto de criterios estéticos para estimar o valor da 
produción cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas innovadoras con contido 
filosófico. 
Tanto estes contidos curriculares coma o tratamento das competencias clave e dos elementos 
transversais invitan o profesorado da materia a emprender unha renovación metodolóxica na que os 
alumnos e as alumnas sexan quen de ocupar o papel activo fundamental que lles corresponde nos 
procesos de ensino e aprendizaxe: o de persoas autónomas e críticas, sociais e racionais, creativas e 
prudentes, donas de si e respectuosas coas demais persoas, sabias e felices. O tipo de persoa que a 
mellor filosofía nos presenta, desde sempre, como ideal humano. 
  

 



 2. OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Comunicación lingüística. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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

Competencia dixital. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Conciencia e expresións culturais. 

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

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

 



Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio 
material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

 



 3. OBXECTIVOS PARA A MATERIA DE FILOSOFÍA 
  

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Comunicación lingüística. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Aprender a aprender. 

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

Competencia dixital. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Conciencia e expresións culturais. 

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

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 

l) Comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

 



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. 

Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio 
material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas. 

 



 
 4. OBXECTIVOS POR TEMAS 
  

TEMA 1. O SABER FILOSÓFICO 
– Comprender o papel que teñen en numerosas culturas a maxia os mitos e os ritos. 
– Explicar a diferenza entre as descricións mítica e filosófica da realidade. 
– Distinguir a filosofía doutras actividades como por exemplo a ciencia a relixión e a arte. 
– Aclarar o carácter de saber universal, radical, racional e crítico que ten a filosofía. 
– Valorar as funcións que ten o saber filosófico. 
– Establecer unha relación entre as propostas teóricas da filosofía e a súa utilidade práctica. 
– Constatar a utilidade da filosofía. 
– Descubrir a relación entre a ciencia e a filosofía. 
– Comentar textos de Savater, Weil, Russell e Kant sobre a especificidade da filosofía. 
– Completar un mapa conceptual sobre os contidos sobre o paso do mito á razón e sobre a 

especificidade da filosofía 
– Debater sobre o progreso da investigación filosófica. 

TEMA 2. AS PREGUNTAS DA FILOSOFÍA 
– Distinguir o uso teórico e o uso práctico da razón. 
– Identificar as ramas principais da filosofía e indicar de que tipo de cuestións se ocupa cada unha. 
– Valorar a evolución histórica da filosofía, todo remarcando a influencia do contexto no cual se 

desenvolve o pensamento de cada autor. 
– Describir as etapas principais en que pode dividirse a historia da filosofía e expor as 

inquedanzas fundamentais que preocupan a quen filosofou en cada etapa. 
– Definir e distinguir gnoseoloxía e epistemoloxía 
– Realizar unha primeira aproximación á ética e á filosofía política. 
– Definir a antropoloxía filosófica. 
– Comentar textos de Kant, Savater, Cortina e García Morente sobre conceptos básicos das 

diferentes ramas da filosofía 
– Debater textos de Copleston, Vernant, Tomás de Aquino e Kant para traballar a concepción 

histórica da filosofía e a utilidade da historia da filosofía 

TEMA 3. A METAFÍSICA 
– Comprender de que se ocupa a metafísica e analizar algunhas das preguntas fundamentais que 

se formula esta disciplina. 
– Distinguir as metafísicas monistas, dualistas e pluralistas e poñer exemplos concretos da visión 

que mantén cada unha. 
– Diferenciar os enfoques metafísicos materialistas e espiritualistas , facendo referencia a autores 

representativos. 
– Apreciar a diferenza entre as visións estáticas e dinámicas da realidade. 
– Valorar a relevancia histórica da metafísica e coñecer as críticas principais que recibiu desde 

diferentes ámbitos do pensamento. 
– Comentar os textos de Descartes, Heráclito, Heidegger, Ortega e Gasset e Marías sobre a 

natureza da realidade. 

 



– Debater textos de Onfray, Popper, Platón, Heráclito, Aristóteles, Hegel, Marx e Guthrie sobre os 
diversos enfoques da metafísica en base á confrontación entre materialismo e idealismo. 

– Comentar textos de Kant, Wittgenstein, Pardo, Carnap, Morente e Nietzsche sobre a crise da 
metafísica. 

TEMA 4. VISIÓNS SOBRE A REALIDADE 
– Apreciar a importancia filosófica da pregunta sobre o ser e valorar a influencia na historia do 

pensamento. 
– Entender o significado dos conceptos de entes, esencia e substancia valorando a importancia 

que tiveron na filosofía occidental. 
– Comprender a formulación da teoría das ideas de Platón e as súas implicacións metafísicas. 
– Coñecer os elementos básicos do realismo metafísico aristotélico, e contrastalo co idealismo 

platónico. 
– Realizar unha descrición da substancia na metafísica moderna: Descartas, Leibniz e Spinoza. 
– Examinar os fitos do desenvolvemento da concepción actual do Universo. 
– Comentar textos de Zubiri, Sartre, Aristóteles, Descartas e Leibniz en relación aos conceptos 

ontolóxicos fundamentais. 
– Analizar textos de Crombie, Kepler, Pascal e Einstein sobre as diferentes concepcións do 

universo. 

TEMA 5. O COÑECEMENTO 
– Describir as diferentes concepcións sobre a verdade desde un punto de vista tanto histórico 

como gnoseolóxico. 
– Coñecer algúns dos criterios de verdade máis importantes que foron aceptados ao longo do 

tempo. 
– Expor as diferentes teorías filosóficas existentes sobre o valor da verdade. 
– Entender e asimilar os conceptos de dogmatismo , relativismo e subxectivismo. 
– Diferenciar as teorías racionalistas e empiristas e apreciar a importancia na historia do 

pensamento. 
– Valorar a relevancia da crítica kantiana e considerar o papel que ten o suxeito no coñecemento. 
– Debater textos de Tomás de Aquino, Descartas, Hegel, Cortina, Platón, Machado, Montaigne e 

Ortega e Gasset sobre a natureza da verdade 
– Comentar textos de Platón, Locke e Kant sobre a definición e os límites da verdade enfocados 

desde un punto de vista histórico. 

TEMA 6. A CIENCIA 
– Considerar as características principais da ciencia sinalando as singularidades e a metodoloxía 

do coñecemento científico. 
– Describir os disparos que caracterizan os diversos tipos de ciencias que existen. 
– Coñecer a forma en que se estrutura o coñecemento científico. 
– Distinguir as diferentes interpretacións da ciencia proporcionadas polo indutivismo, o 

falsacionismo e a teoría dos paradigmas. 
– Valorar o poder transformador da ciencia e da técnica. 
– Identificar a relación entre a ciencia e a tecnoloxía todo reflexionando sobre as implicacións e 

repercusións do saber tecnocientífico na nosa sociedade. 
– Comprender a concepción da realidade e do universo desde a perspectiva científica e sabela 

relacionar con puntos de vista filosóficos. 

 



– Comentar textos de Galileo, Dilthey, Bunge, Hempel, Chalmers, Popper, Ferrater Mora, 
Horkheimer, Winner, Sierras e Mumford. 

– Debater sobre o carácter científico das ciencias humanas. 

TEMA 7. O SER HUMANO ENTRE A NATUREZA E A CULTURA 
– Explicar a orixe da especie humana. 
– Examinar a importancia da dimensión psicolóxica dos seres humanos. 
– Comprender a relación que hai entre a dimensión natural e a cultural. 
– Constatar as limitacións da visión etnocéntrica e as dunha interpretación extrema do relativismo 

cultural. 
– Valorar a importancia da dimensión persoal humana e recoñecela como fundamento da nosa 

dignidade e dos nosos dereitos. 
– Comentar textos de Dawkins, Tylor, Morín e Chavaillon sobre o aspecto biolóxico do ser 

humano. 
– Debater textos de Skinner, Marina e Goleman sobre a dimensión psicolóxica do ser humano. 
– Comentar textos de Giddens, Harris, Mosterín, Geertz e Simone de Beauvoir sobre o aspecto 

cultural do ser humano. 
– Debater textos de Mounier, Marina, Válgona e Singer sobre a dimensión persoal do ser humano. 

TEMA 8. O SER HUMANO Á LUZ DA FILOSOFÍA 
– Identificar os elementos da antropoloxía grega: a racionalidade a moralidade e a sociabilidade 

humana. 
– Coñecer as diferentes posicións filosóficas en relación coa dimensión espiritual e histórica do 

ser humano. 
– Comprender as diferentes interpretacións que se ofreceron sobre o tema da liberdade humana. 
– Sinalar o que, segundo o parecer de Marx, fai do traballo unha actividade esencial dos seres 

humanos, aínda cando pode conducir á alienación 
– Apreciar a importancia da vida como elemento central na filosofía de Nietzsche. 
– Coñecer a forma como Freud interpreta a influencia do inconsciente nos nosos pensamentos e 

na nosa conduta. 
– Debater as diferentes concepcións do ser humano e a liberdade humana a partir de textos de 

Aristóteles, Mosterín, A Mettrie, Spinoza, Sartre, Marx, Nietzsche, Foucault, Huizinga, Butler, 
Arendt e Pascal. 

TEMA 9. A LÓXICA 
– Comprender os aspectos básicos da comunicación a linguaxe e a lóxica en canto que elementos 

esenciais do coñecemento e a interacción social. 
– Saber de que se ocupa a lóxica. 
– Distinguir a lóxica aristotélica da lóxica simbólica. 
– Identificar as proposicións que forman un razoamento. 
– Diferenciar os conceptos de verdade e de validez. 
– Analizar siloxismos. 
– Formalizar proposicións e razoamentos sinxelos. 
– Coñecer os conectores loxicos. 
– Aplicar o método das mesas de verdade para comprobar a validez das leis lóxicas. 

 



– Aplicar os aspectos da lóxica e da argumentación en diferentes situacións e contextos todo 
valorando a utilidade da lóxica a retórica e a argumentación. 

– Comentar textos de Groarke, Tindale, Kant, Deaño, Garrido e Cohen sobre lóxica, retórica e 
argumentación. 

TEMA 10. LINGUAXE, RETÓRICA E ARGUMENTACIÓN 
– Explicar as características específicas da linguaxe humana que a distinguen doutros sistemas de 

comunicación animal. 
– Discutir as concepcións da linguaxe máis remarcables. 
– Coñecer os diferentes traballos que fai falta facer por elaborar un discurso convincente, así 

como as diferentes partes en que fai falta estruturalo. 
– Saber que son as propiedades que caracterizan un argumento convincente. 
– Comprender que o carácter aceptable ou falaz de moitos argumentos depende da situación e das 

circunstancias. 
– Aplicar os aspectos da lóxica e da argumentación en diferentes circunstancias e contextos todo 

valorando a utilidade da lóxica, a retórica e a argumentación. 
– Comprender os aspectos básicos da comunicación, a linguaxe e a lóxica en canto que elementos 

básicos do coñecemento e a interacción social. 
– Comentar textos de Cassirer, Platón, Mosterín, Auroux, Piaget, Wittgenstein, Nietzsche, Marina, 

Válgoma, Aristóteles, Tácito, Vega, Alcolea e Toulmin sobre lóxica, retórica e argumentación. 
– Debater sobre a importancia da retórica ao mundo actual. 

TEMA 11. A ARTE E A ESTÉTICA 
– Adquirir un coñecemento general sobre o campo da estética, os seus obxectos de estudo e os 

seus conceptos clave. 
– Aproximarse ás diferentes obras de arte e desenvolver experiencias estéticas e reflexionar. 
– Comprender os posicionamentos, as ideas e os textos sobre estética e arte dos filósofos máis 

relevantes ao longo da historia da filosofía 
– Expor a diferenza entre as interpretacións obxectivista e subxectivista da estética. 
– Distinguir os enfoques formalista, expresionista e simbolista sobre a obra de arte. 
– Apreciar a forma como o significado e a función da arte foron evolucionando ao longo do 

tempo. 
– Valorar as complexas relacións que existen entre a arte e o pensamento, tendo en conta o valor 

da experiencia estética por explorar temas de profunda significación filosófica. 
– Comentar textos de Onfray, Kant, Cerrajero, Ortega e Gasset, Eco, Vargas Losa e Gompertz 

sobre estética. 
– Debater textos de Nietzsche, Benjamin, Gadamer, Unamuno, Schopenhauer, Platón, Schelling, 

Marcuse, Goethe, Hume e Adorno sobre filosofía da arte. 

TEMA 12. A ÉTICA 
– Entender as características xerais da ética, o seu obxecto de estudo e a súa función. 
– Diferenciar a ética da moralidade e da legalidade. 
– Apreciar a capacidade que temos de modelar o carácter pola vía dos nosos hábitos. 
– Recoñecer que a moralidade está atada á liberdade, e que o exercicio da liberdade supón tamén 

unha responsabilidade persoal. 
– Coñecer a proposta de Kohlberg sobre as diferentes etapas no desenvolvemento da conciencia 

moral. 

 



– Comprender as perspectivas principais que os filósofos propuxeron ao longo do tempo baixo a 
base, o contido, a validez e os fundamentos da ética. 

– Valorar a importancia da ética aplicada como reflexión práctica sobre os problemas morais que 
se formulan actualmente ao noso mundo. 

– Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en canto que orientadora da 
acción humana. 

– Comentar textos de Aristóteles, Berlin, Platón, Collodi, Kohlberg, Aranguren, Hume, Cohen, 
Jonas, Precht, Savater e Singer sobre ética. 

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS 
– Caracterizar os disparos xerais da ética, o seu obxectivo e a súa función. 
– Describir as teorías e as formulacións éticos máis relevantes da historia do pensamento. 
– Apreciar a diferenza que existe entre as éticas do ben, as éticas do deber e as éticas da xustiza. 
– Coñecer as formulacións básicas das éticas materiais propostas por Aristóteles, Epicuro e os 

utilitaristas. 
– Comprender a formulación deontolóxica da ética kantiana, atendendo especialmente ao 

significado do imperativo categórico. 
– Describir as formulacións básicas das éticas procedementais propostas por John Rawls e Jürgen 

Habermas. 
– Comentar textos de Aristóteles, Epicuro, Bentham, Mijo, Kant, Beltrán, Apel, Habermas, Rawls 

e Cortina sobre as diversas concepcións da ética. 
– Debater sobre a posibilidade ou imposibilidade de aplicar unha ética da xustiza. 

TEMA 14. A POLÍTICA 
– Coñecer as principais teorías filosóficas que traballaron o concepto de Estado. 
– Identificar as diferentes modalidades de lexitimación do poder político. 
– Distinguir entre a teoría da sociabilidade natural e as teorías do contrato social. 
– Explicar en que consiste o Estado e describir a relación que hai entre o Estado e os individuos. 
– Recoñecer os disparos que diferencian un Estado totalitario dun Estado liberal. 
– Saber en que consiste a democracia e distinguir a democracia directa da democracia 

representativa. 
– Comentar textos de Weber, Guthrie, More, Aristóteles, Hobbes, Bodin, Locke, Hegel, Sartori, 

Savater, Proudhon, Arendt, Tucdides, Montesquieu e Molina sobre filosofía política. 

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AO DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS 
– Valorar a forma como a filosofía aplicada pode ser utilizada por desenvolver proxectos persoais 

e empresariais. 
– Darse de conta do valor da intervención das empresas no sistema económico, social e laboral 

actual. 
– Entender o valor da teoría do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para desenvolver un 

proxecto. 
– Valorar as técnicas de diálogo filosófico, a argumentación e a retórica para de organizar a 

comunicación e a resolución de conflictos nos ámbitos social e empresarial. 
– Apreciar a función axiológica da ética por tal de establecer un sistema de valores que permita 

mellorar o clima laboral. 
– Darse de conta da relación que hai entre as diversas dimensións da emprendeduría e as 

diferentes ramas da filosofía. 

 



– Comprender que a forma filosófica de preguntar nos pode levar máis alá do mundo empresarial, 
cuestionando á vez o modelo económico actual. 

– Comentar textos de Ortega e Gasset, Cortina, Drucker, Savater, Vélaz, Sen, Ramonet, Olcese e 
Camps sobre filosofía relacionada co mundo empresarial. 

 
 
 

 5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
  

A.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 

 
 

Este proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato ten como referente o marco legal establecido 
polas administracións educativas. Os contidos tratan de presentar a materia co obxectivo de 
formar o alumnado e desenvolver unha serie de capacidades como a reflexión crítica e a 
argumentación, ademais de transmitir uns contidos que permitan fomentar a cultura xeral dos 
estudantes. Tales contidos axustáronse á duración do curso académico e ao currículo publicado 
polas autoridades competentes. 
Por outra parte, a Filosofía de 1.º de Bacharelato ten como obxectivo introducir os estudantes 
nunha disciplina central na cultura occidental e que permite establecer conexións entre outras 
materias estudadas polos alumnos e alumnas (desde a literatura ata a matemática, pasando pola 
historia ou a bioloxía). 
A distribución dos contidos realizouse mediante seis bloques xerais que responden ao marco 
legal. Ademais, hai un conxunto de contidos transversais que se tiveron en conta para a 
preparación de todos os materiais, como o uso de textos, o fomento da composición/redacción e 
o uso de novas tecnoloxías educativas. 
- Bloque 1. O saber filosófico: consiste nunha presentación da materia, das súas ramas 

principais, da súa historia, da súa vixencia e da xustificación da súa necesidade na actualidade. 
- Bloque 2. O coñecemento: bloque no que se presenta a reflexión filosófica sobre a linguaxe, 

as súas funcións, etc., ademais dunha análise do coñecemento científico e unha introdución á 
lóxica formal e informal. 

- Bloque 3. A realidade: contén unha introdución aos temas clásicos da metafísica occidental, 
como a orixe do universo, a concepción da vida e a divindade. Nunha segunda unidade, 
introdúcese o tema da natureza e a evolución humanas. 

- Bloque 4. O ser humano desde a filosofía: continúa coa unidade do bloque anterior e presenta 
unha reflexión a partir da corporalidade, a diversidade de dimensións que conforman os seres 
humanos e unha introdución ao problema da liberdade. 

- Bloque 5. A racionalidade práctica: ética e filosofía política: bloque que entronca co tema da 
liberdade, desenvolve a cuestión da acción moral e presenta algúns temas de filosofía política. 

-Bloque 6. Cultura e sociedade: bloque final no que se formulan cuestións como a relación entre 
cultura, civilización e historia, a orixe da sociedade, a filosofía da técnica, a relación entre arte 
e estética, ou un reflexión sobre a relación entre filosofía e mundo empresarial. 

–  
B.  SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

 

 



TEMA 1. O SABER FILOSÓFICO 
I. DO MITO Á RAZÓN 
1. O ser humano: un animal que se pregunta 
2. Mito e razón 
3. A orixe da filosofía 
4. Que é a filosofía? 
II. A ESPECIFICIDADE DA FILOSOFÍA 
5. Ciencia e filosofía 
6. Relixión e filosofía 
7. Arte e filosofía 
8. Para que serve a filosofía? 
 

TEMA 2. AS PREGUNTAS DA FILOSOFÍA 
I. AS RAMAS DA FILOSOFÍA 
1. Razón teórica e razón práctica 
2. As ramas da filosofía 
3. A lóxica 
4. A metafísica 
5. A filosofía do coñecemento 
6. A antropoloxía filosófica 
7. A ética 
8. A filosofía política 
9. A estética 
10. Outras disciplinas filosóficas 
II A FILOSOFÍA E A SÚA HISTORIA 
11. O pensamento ao longo do tempo 
12. A filosofía antiga 
13. A filosofía medieval 
14. A filosofía moderna 
15. A filosofía contemporánea 

 

TEMA 3. A METAFÍSICA 
I. EN BUSCA DO REAL 
1. É real a realidade? A dúbida de Descartes 
2. Realidade e aparencia 
3. A metafísica a través da historia 

 



II. OS DISTINTOS ENFOQUES DA METAFÍSICA 
4. Unha realidade ou moitas? 
5. Materia ou espírito? 
6. Realidade estática ou dinámica? 
III. MORREU A METAFÍSICA? 
7. A crise da metafísica 
8. Unha realidade posmetafísica? 

 

TEMA 4. VISIÓNS SOBRE A REALIDADE 
I. A ONTOLOXÍA 
1. O problema do ser 
2. A esencia 
3. A metafísica de Platón 
4. A metafísica aristotélica 
5. A substancia nas metafísica moderna 
II. COSMOVISIÓNS CIENTÍFICAS 
6. A cosmovisión aristotélica 
7. O universo mecánico 
8. A física contemporánea 

 

TEMA 5. O COÑECEMENTO 
I. QUE É A VERDADE? 
1. Criterios de verdade 
2. Actitudes filosóficas ante a verdade 
II. A FILOSOFÍA DO COÑECEMENTO 
3. O coñecemento na Antiga Grecia 
4. O coñecemento na filosofía moderna 
5. O racionalismo 
6. O empirismo 
7. A crítica kantiana 

 

TEMA 6. A CIENCIA 
I. O COÑECEMENTO CIENTÍFICO 
1. Que é a ciencia? 
2. Clasificación das ciencias 

 



3. Como se fai a ciencia? 
II. FILOSOFÍA DA CIENCIA 
4. O indutivismo 
5. O falsacionismo 
6. A teoría dos paradigmas 
III. A TÉCNICA 
7. Ciencia e técnica 
8. A técnica como acción transformadora 
9. Liberación ou escravitude? 

 

TEMA7. O SER HUMANO ENTRE A NATUREZA E A CULTURA 
I. QUE É O SER HUMANO? 
1. Unha realidade complexa 
2. A dimensión biolóxica do ser humano 
3. Fixismo e evolucionismo 
4. As orixes da especie humana 
5. As bases biolóxicas da nosa conduta 
II. A DIMENSIÓN PSICOLÓXICA DO SER HUMANO 
6. Actuamos, sentimos e pensamos 
7. A memoria 
8. A emoción 
9. A intelixencia 
III. A DIMENSIÓN CULTURAL E SOCIAL 
10. Somos seres sociais 
11. O innato e o adquirido 
12. Cultura e sociedade 
13. A variedade das culturas 
IV. A DIMENSIÓN PERSOAL 
14. Somos persoas 
15. A dignidade da persoa 

 

TEMA 8. O SER HUMANO Á LUZ DA FILOSOFÍA 
I. OS TEMAS DA ANTROPOLOXÍA FILOSÓFICA 
1. Que nos fai humanos? 
2. O animal racional 
3. Corpo e alma 

 



4. Somos libres? 
5. O sentido da historia 
II. A FILOSOFÍA DA SOSPEITA 
6. O traballo 
7. A vida 
8. O inconsciente 
III. OUTRAS DIMENSIÓNS DO HUMANO 
9. Unha busca inacabada 

 

TEMA 9. A LÓXICA 
I. A LÓXICA TRADICIONAL 
1. Que é a lóxica? 
2. A lóxica aristotélica 
II. INTRODUCIÓN Á LÓXICA SIMBÓLICA 
3. A linguaxe da lóxica simbólica 
4. As regras da lóxica 
5. Táboas de verdade 
6. O cálculo dedutivo 
7. Outras ramas da lóxica 

 

TEMA 10. LINGUAXE, RETÓRICA E ARGUMENTACIÓN 
I. A LINGUAXE 
1. O animal simbólico 
2. Linguaxe e pensamento 
3. A linguaxe como estrutura 
4. A linguaxe como representación 
5. A linguaxe como "caixa de ferramentas" 
II. A RETÓRICA 
6. A arte de persuadir 
7. Os elementos da retórica 
III. A ARGUMENTACIÓN 
8. A arte de razoar 
9. A estrutura da argumentación 
10. Falacias formais e informais 

 

 



TEMA 11. A ARTE E A ESTÉTICA 
I. A ESTÉTICA 
1. A experiencia da beleza 
2. A arte como harmonía 
3. A arte como expresión do gusto 
4. A arte e o sublime: a arte romántica 
5. A arte como xogo: a arte de vangarda 
II. FILOSOFÍA E ARTE 
6. As artes visuais e a filosofía 
7. Literatura e filosofía 
8. A filosofía e a música 
9. Arte, ética e política 

 

TEMA 12. A ÉTICA 
I. LIBERDADE E RESPONSABILIDADE 
1. Forxando o noso carácter 
2. A lei e a moral 
3. A conciencia e os valores 
II. INTRODUCIÓN Á ÉTICA 
4. De que se ocupa a ética? 
5. Distintas perspectivas sobre a ética 
6. Ética aplicada 

 

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS 
I. A ÉTICA DO BEN 
1. O eudemonismo de Aristóteles 
2. O hedonismo de Epicuro 
3. O utilitarismo 
II. A ÉTICA DO DEBER 
4. O deontoloxismo de Kant 
III. A ÉTICA DA XUSTIZA 
5. A xustiza como imparcialidade na teoría ética de Rawls 
6. A ética dialóxica de Apel e Habermas 

 

TEMA 14. A POLÍTICA 

 



I. POLÍTICA E SOCIEDADE 
1. Formas de organización social 
2. Poder e lexitimidade 
3. Etica e política 
II. A ORIXE DA SOCIEDADE 
4. A teoría da sociabilidade natural 
5. A teoría do contrato social 
III. O INDIVIDUO E O ESTADO 
6. Estado e sociedade 
7. Liberalismo, anarquismo e totalitarismo 
IV. A DEMOCRACIA E OS DEREITOS HUMANOS 
8. A democracia 
9. Os dereitos humanos 

 

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AO DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS 
I. A FILOSOFÍA E O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS 
1. Filosofía aplicada 
2. Filosofía e proxectos 
II. APROXIMACIÓN FILOSÓFICA AO PROXECTO EMPRESARIAL 
3. Empresa e filosofía 
4. Máis alá do mundo da empresa 

 
 
 6. METODOLOXÍA: ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE 

TEMA 1. O SABER FILOSÓFICO 

 Neste tema realizaremos unha primeira aproximación á filosofía como disciplina e, sobre todo, 
como forma de interrogarse acerca da realidade. Insistiremos en que a filosofía entronca cunha 
necesidade do ser humano: a curiosidade, a necesidade de preguntarse sobre a realidade que o rodea. 
 Logo, proseguiremos coa orixe histórica da filosofía, a súa relación co pensamento mítico e como 
se realiza o paso da mentalidade mítica ao modo de preguntar e analizar a realidade propios da 
filosofía. Despois, a partir destes coñecementos previos, caracterizaremos con maior detalle a filosofía 
e esbozaremos brevemente cal é a utilidade da filosofía e cales son as súas diferenzas e puntos de 
conexión con outras formas de aproximarse á realidade: ciencia, relixión e arte. 

TEMA 2. AS PREGUNTAS DA FILOSOFÍA 

 Ao longo do presente tema aproximaremos o alumnado ás diferentes dimensións e ramas da 
filosofía. Comentaremos brevemente como estas ramas responden diferentes tipos de preguntas que 
se formula o ser humano. Logo definiremos de forma detallada e distinguiremos con claridade en 
que consiste a razón teórica e a razón práctica. 
 Seguidamente, a partir da diferenciación da razón práctica e a razón teórica, esbozaremos 
brevemente as características das principais ramas da filosofía e realizaremos un rápido recorrido 

 



histórico polas diferentes etapas da filosofía ao longo do tempo e as peculiaridades da filosofía de 
cada unha das etapas da historia da disciplina. 

TEMA 3. A METAFÍSICA 

 Este tema pretende acercar o alumnado á metafísica e os seus conceptos ou formulacións clave, 
tratando de establecer con claridade que a metafísica é a parte da filosofía que se ocupa de formular 
cuestións coa realidade. Iniciaremos esta tarefa cunha dúbida que formula Descartes: é real a 
realidade? 
 Tendo como punto de inicio esta cuestión filosófica, proseguiremos esbozando algunhas 
cuestións clave da metafísica: a reflexión sobre a realidade e a apariencia, o monismo e o 
pluralismo, o materialismo e o espiritualismo e o problema do cambio. Concluiremos reflexionando 
sobre a crise da metafísica no mundo actual. 

TEMA 4. VISIÓNS SOBRE A REALIDADE 

 O obxecto fundamental deste tema é delimitar a ontoloxía como parte da metafísica que estuda 
os seres que existen. Por isto iniciaremos o tema coa chamada pregunta sobre o ser. Seguidamente, 
analizaremos os conceptos de ser, esencia e existencia. 
 Proseguiremos coa caracterización das teorías metafísicas de Platón e Aristóteles, a concepción 
da substancia na Filosofía Moderna e as principais cosmovisións científicas que se formularon ao 
longo da historia. 

TEMA 5. O COÑECEMENTO 

 Iniciaremos este tema caracterizando en que consisten os criterios de verdade, sinalando a súa 
importancia como ferramenta para diferenciar o verdadeiro do falso e describindo os tipos de 
criterio de verdade que se deron ao longo da historia. Proseguiremos cunha análise das actitudes 
filosóficas ante a verdade: dogmatismo, escepticismo, relativismo, subxectivismo, perspectivismo e 
hermenéutica. 
 A continuación realizaremos un percorrido histórico pola filosofía do coñecemento deténdonos 
na antiga Grecia, a filosofía moderna, o empirismo, o racionalismo e a crítica kantiana. 

TEMA 6. A CIENCIA 

 Neste tema describiranse brevemente as principais características do coñecemento científico, a 
filosofía científica e o impacto da técnica no mundo actual. Empezaremos o tema definindo que é a 
ciencia, clasificando os diferentes tipos de ciencias e caracterizando a actividade científica. 
 Seguidamente describiremos en que consisten o indutivismo, o falsacionismo e a teoría dos 
paradigmas. Logo analizaremos a relación que existe entre a ciencia e a técnica e reflexionaremos 
sobre os impactos positivos e negativos da técnica na nosa vida. 

TEMA 7. O SER HUMANO ENTRE A NATUREZA E A CULTURA 

 Ao longo do tema Trataremos de aproximarnos ao ser humano en toda a súa complexidade 
axudándonos da filosofía como instrumento para coñecer que somos e como somos. Iniciaremos 
esta tarefa abordando as múltiples dimensións da especie humana, prestándolle unha especial 
atención á súa evolución biolóxica e ás diferentes teorías científicas que trataron de explicala. 
 Seguidamente analizaremos as dimensións psicolóxica, cultural e social do ser humano, 
prestçandolle unha especial atención á caracterización das intelixencias múltiples e á reflexión sobre 
o que é innato e o que é adquirido na configuración de cada ser humano ou individuo como tal. 
Finalmente analizaremos a dimensión persoal do ser humano, reflexionado sobre que consiste ser 
persoa. 

TEMA 8. O SER HUMANO Á LUZ DA FILOSOFÍA 

− Iniciaremos o tema aproximándonos aos grandes temas da antropoloxía filosófica: o 
recoñecemento do que nos fai humanos, o ser humano como animal racional, a relación entre corpo 
e alma, a liberdade e o sentido da historia. 

 



 Logo proseguiremos analizando algunhas reflexións dos filósofos da sospeita. Estudaremos o 
concepto de alienación de Marx, o vitalismo de Nietzsche e o concepto freudiano de inconsciente. 
Concluiremos cunha reflexión sobre a arte como un elemento da natureza humana e a análise da 
cuestión da disolución do suxeito en Michel Foucault. 

TEMA 9. A LÓXICA 

 Iniciaremos o tema describindo en que consiste a lóxica, caracterizándoa como a rama da 
filosofía que estuda a validez formal dos nosos razoamentos. Seguidamente, caracterizaremos a 
lóxica aristotélica prestándolles unha especial atención aos siloxismos. 
 Proseguiremos co estudo da lóxica simbólica establecendo con claridade en que se diferencia da 
lóxica aristotélica porque emprega unha linguaxe artificial en lugar da nosa lingua ordinaria. 
Despois, centrarémonos nos elementos clave da lóxica simbólica, as regras da lóxica, as táboas de 
verdade e o cálculo dedutivo. Por último abordaremos as diferentes ramas da lóxica e as súas 
posibles aplicacións ou utilidades. 

TEMA 10. LINGUAXE, RETÓRICA E ARGUMENTACIÓN 

 O presente tema iníciase cunha análise da linguaxe entendida como un sistema simbólico propio 
do ser humano en tanto que animal simbólico. Descríbense, neste sentido, os conceptos clave da 
linguaxe: signo, significante, sinal, símbolo... Logo proséguese cunha reflexión sobre a relación 
existente entre a linguaxe e o pensamento. 
 Proseguiremos coa análise de diferentes concepcións da linguaxe: a linguaxe como estrutura, a 
linguaxe como representación e a linguaxe como "caixa de ferramentas ". Neste punto 
prestarémoslle unha especial atención ao pensamento de Saussure e Wittgenstein. Finalmente, 
analizaremos con detalle en que consiste a retórica e analizaremos diferentes tipos de razoamentos. 

TEMA 11. A ARTE E A ESTÉTICA 

 Iniciaremos este tema caracterizando que entendemos por experiencia da beleza e 
aproximarémonos a diferentes formas de concebir a beleza: o obxectivismo estético e o 
subxectivismo estético. Tamén analizaremos distintos puntos de vista desde os que podemos 
interpretar obras de arte: formalismo, expresionismo e simbolismo. 
 Proseguiremos coas diferentes concepcións e obxectivos que tivo a arte ao longo da historia, 
desde a Antigüidade e a súa concepción da arte como imitación da natureza ata as diferentes formas 
de entender a arte nas vangardias actuais. Despois analizaremos as conexións, puntos en común ou 
preocupacións compartidas entre a filosofía e as seguintes disciplinas artísticas: artes visuais, 
literatura e música. 

TEMA 12. A ÉTICA 

 Ao longo do presente tema realizaremos unha descrición da ética como disciplina filosófica que 
se ocupa de reflexionar sobre a moral e a conduta humana. Comenzaremos diferenciando con 
claridade o temperamento e o carácter e describindo como os nosos hábitos nos conforman como 
persoas. 
 Proseguiremos analizando unha serie de cuestións e conceptos clave da ética: lei moral, 
autonomía e heteronomía moral, liberdade e responsabilidade, conciencia e valores. Seguidamente, 
reflexionaremos sobre algunhas formulacións ou formas de concebir a ética que entraron en 
confrontación: intelectualismo moral e emotivismo moral, éticas materiais e éticas formais, 
universalismo moral e relativismo moral. Por último, analizaremos en que consiste a ética aplicada 
e en que campos se pode empregar. 

TEMA 13. TEORÍAS ÉTICAS 

 Este tema caracteriza os diferentes tipos de éticas e describe brevemente os autores máis 
relevantes de cada unha delas: éticas de ben, éticas do deber e éticas da xustiza. 
 En primeiro lugar, caracterízanse as éticas do ben como aquelas que consideran que a vida e a 
conduta humana deben orientarse á consecución dun ben común. Enlazándoo con esta definición 
caracteriza a ética eudemonista de Aristóteles, o hedonismo de Epicuro e o utilitarismo de Mill. 

 



Proséguese coa caracterización da ética do deber e, particularmente, o deontoloxismo de Kant. Para 
concluír analízanse a teoría da xustiza de Rawls e a ética dialóxica de Apel e Habermas. 

TEMA 14. A POLÍTICA 

 Iniciamos o tema cunha descrición das formas de organización social, a relación existente entre o 
poder e a lexitimidade e o peso que debe ter a ética na práctica política. Proséguese cunha análise 
das principais teorías sobre a orixe da sociedade: a teoría da sociabilidade natural e a teoría do 
contrato social. 
 Proseguiremos cunha análise pormenorizada do Estado así como da relación entre o Estado e a 
sociedad civil. Tamén caracterizaremos o liberalismo, o anarquismo e os totalitarismo do século XX. 
Para concluír describiremos as bases da democracia e reflexionaremos sobre os dereitos humanos. 

TEMA 15. FILOSOFÍA APLICADA AO DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS 

 Este tema pretende que o alumnado comprenda que a filosofía ten unha vertente aplicada que 
está relacionada cos problemas e preocupacións cotiás das persoas, particularmente co mundo 
laboral, a actividade empresarial e a emprendeduría ou elaboración de proxectos propios. 
 Tendo en conta este propósito, iniciamos o tema esbozando en que consiste a filosofía de 
proxectos e a súa relación co desenvolvemento de proxectos, particularmente de proxectos no 
ámbito económico ou empresarial. Seguidamente, realizamos unha aproximación filosófica ao 
proxecto empresarial prestándolle unha especial atención ao uso da lóxica, a retórica e a 
argumentación no mundo da empresa. Tamén reflexionamos sobre a ética na empresa, a cultura de 
empresa e a responsabilidade social corporativa. 
 
 7. OBXECTIVOS, CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Contidos transversais  

b 
d 
e 
h 
m 

B1.1. Textos filosóficos e 
pertencentes a outras ramas 
do saber relacionados coas 

temáticas filosóficas 
estudadas. 

B1.1. Ler comprensivamente 
e analizar de forma crítica 

textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores/as 

destacados/as. 

FIB1.1.1. Analiza de xeito 
crítico textos pertencentes a 

pensadores/as 
destacados/as, identifica a 

problemática e as solucións 
expostas (distinguindo as 

teses principais e a orde da 
argumentación) e relaciona os 

problemas propostos nos 
textos co estudado na 

unidade, e/ou co achegado 
por outros/as filósofos/as ou 
correntes, e/ou con saberes 

distintos da filosofía. 

CAA 

b 
d 
e 

B1.2. Composición escrita de 
argumentos de reflexión 

filosófica e de discursos orais, 
manexando as regras básicas 

da retórica e a 
argumentación. 

B1.2. Argumentar e razoar os 
propios puntos de vista sobre 

as temáticas estudadas na 
unidade, de forma oral e 
escrita, con claridade e 

coherencia. 

FIB1.2.1. Argumenta e razoa 
as súas opinións de forma 

oral e escrita, con claridade e 
coherencia, e demostrando 

un esforzo creativo e 
educativo na valoración 
persoal dos problemas 
filosóficos analizados. 

CCL 
CSC 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

b 
d 
e 
g 

B1.3. Uso dos procedementos 
de traballo intelectual 

(incluíndo os das tecnoloxías 
da información e da 

comunicación) adecuados á 
filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso 
do léxico relacionado cos 

temas filosóficos estudados. 

B1.3. Seleccionar e 
sistematizar información 

obtida de distintas fontes. 

FIB1.3.1. Selecciona e 
sistematiza información obtida 

tanto de libros específicos 
como de internet, usando as 

posibilidades das novas 
tecnoloxías para consolidar e 

ampliar a información. 

CD 
CSC 

FIB1.3.2. Elabora listas de 
vocabulario de conceptos e 

comprende o seu significado, 
aplícaos con rigor e 

organízaos en esquemas ou 
mapas conceptuais, táboas 

cronolóxicas e outros 
procedementos útiles para a 

comprensión da filosofía. 

CAA 

d 
e 
g 

B1.3. Uso dos procedementos 
de traballo intelectual 

(incluíndo os das tecnoloxías 
da información e da 

comunicación) adecuados á 
filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso 
do léxico relacionado cos 

temas filosóficos estudados. 

B1.4. Analizar e argumentar 
sobre formulacións filosóficas, 

elaborando de xeito 
colaborativo esquemas, 

mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros 
procedementos útiles, 

mediante o uso de medios e 
plataformas dixitais. 

FIB1.4.1. Elabora con rigor 
esquemas, mapas 

conceptuais, táboas 
cronolóxicas, etc., amosando 

a comprensión dos eixes 
conceptuais estudados. 

CAA 

 Bloque 2. O saber filosófico  

b 
d 
e 
h 

B2.1. Filosofía: sentido, 
necesidade e historia. 
B2.2. Saber racional. 

Explicación prerracional: mito 
e maxia. Explicación racional: 

razón e sentidos. 
B2.3. Funcións e vixencia da 

filosofía. 

B2.1. Coñecer e comprender 
a especificidade e a 

importancia do saber racional 
en xeral e do filosófico en 

particular, en tanto que saber 
de comprensión e 

interpretación da realidade, 
valorando que a filosofía é, á 
vez, un saber e unha actitude 

que estimula a crítica, a 
autonomía, a creatividade e a 

innovación. 

FIB2.1.1. Recoñece as 
preguntas e os problemas 

que veñen caracterizando a 
filosofía desde a súa orixe, 

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

CAA 

FIB2.1.2. Explica a orixe do 
saber filosófico 

diferenciándoo dos saberes 
prerracionais, como o mito ou 

a maxia. 

CCEC 
CSC 

d 
e 

B2.4. Disciplinas teórico-
prácticas do saber filosófico. 
B2.5. Racionalidade teórica e 

práctica. 

B2.2. Identificar as 
dimensións teórica e práctica 

da filosofía, os seus 
obxectivos, as características, 
as disciplinas, os métodos e 
as funcións, relacionándoa 
paralelamente con outros 

saberes de comprensión da 
realidade. 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona 
e distingue as vertentes 

práctica e teórica do labor 
filosófico, así como as 

disciplinas que conforman a 
filosofía. 

CAA 
CSC 

b 
d 
e 

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

Características da filosofía. 

B2.3. Contextualizar histórica 
e culturalmente as 

problemáticas analizadas e 
expresar por escrito as 

FIB2.3.1. Recoñece as 
principais problemáticas 

filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

CCEC 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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

principais problemas 
formulados e as solucións 

achegadas, e argumentando 
as propias opinións ao 

respecto. 

FIB2.3.2. Expresa por escrito 
as teses fundamentais 

dalgunhas das correntes 
filosóficas máis importantes 
do pensamento occidental. 

CCL 

b 
e 
g 

B1.3. Uso dos procedementos 
de traballo intelectual 

(incluíndo os das tecnoloxías 
da información e da 

comunicación) adecuados á 
filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso 
do léxico relacionado cos 

temas filosóficos estudados. 

B2.4. Comprender e utilizar 
con precisión o vocabulario 

filosófico fundamental, 
realizando un glosario de 

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

FIB2.4.1. Comprende e usa 
con rigor conceptos filosóficos 

como razón, sentidos, mito, 
logos, arché, necesidade, 

continxencia, causa, 
existencia, metafísica, lóxica, 
gnoseoloxía, obxectividade, 
dogmatismo, criticismo, etc. 

CCL 

b 
e 
l 

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a outras 
ramas do saber relacionados 

coa temática filosófica 
estudada. 

B2.5. Analizar de maneira 
crítica fragmentos de textos 

significativos e breves sobre a 
orixe, a caracterización e a 

vixencia da filosofía, 
identificando as problemáticas 

e solucións expostas, 
distinguindo as teses 
principais e a orde de 

argumentación, relacionando 
os problemas formulados nos 

textos co estudado na 
unidade e coa presentación 

doutros intentos de 
comprensión da realidade, 

como o científico e o 
teolóxico, ou outros tipos de 

filosofía, como a oriental. 

FIB2.5.1. Le e analiza de 
xeito crítico fragmentos de 

textos breves e significativos 
sobre a orixe da explicación 

racional e acerca das 
funcións e as características 

do pensamento filosófico, 
pertencentes a 

pensadores/as, que 
identifiquen as problemáticas 

filosóficas formuladas. 

CCL 

 Bloque 3. O coñecemento  

d 
e 
h 

B3.1. Teoría do coñecemento. 
B3.2. Graos e ferramentas do 

coñecer: razón, 
entendemento e 

sensibilidade. 
B3.3. Abstracción. 

B3.4. Problemas implicados 
no coñecer: posibilidades, 

límites e intereses; o 
irracional. 

B3.1. Coñecer de modo claro 
e ordenado as problemáticas 

implicadas no proceso do 
coñecemento humano, 

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

expor por escrito os modelos 
explicativos do coñecemento 

máis significativos. 

FIB3.1.1. Identifica e expresa 
de xeito claro e razoado os 

elementos e as problemáticas 
que implica o proceso do 

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

límites. 

CCL 

d 
e 
h 
g 

B3.5. Problema filosófico do 
coñecemento. 

B3.6. A verdade como 
propiedade das cousas. A 

verdade como propiedade do 
entendemento: coherencia e 

adecuación. 
B3.7. Algúns modelos 

filosóficos de explicación do 
coñecemento e o acceso á 

B3.2. Explicar e reflexionar 
sobre o problema do acceso á 

verdade, identificando as 
problemáticas e as posturas 
filosóficas que xurdiron en 

torno ao seu estudo. 

FIB3.2.1. Coñece e explica 
teorías acerca do 

coñecemento e a verdade, 
como son o idealismo, o 

realismo, o racionalismo, o 
empirismo, o perspectivismo, 

o consenso ou o 
escepticismo, e contrasta 
semellanzas e diferenzas 

entre os conceptos clave que 
manexan. 

CCEC 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

verdade. FIB3.2.2. Explica e contrasta 
criterios e teorías sobre a 
verdade, tanto no plano 

metafísico como no 
gnoseolóxico, usando con 

rigor termos como 
gnoseoloxía, razón, sentidos, 
abstracción, obxectividade, 
certeza, dúbida, evidencia, 
escepticismo, autoridade, 
probabilidade, prexuízo, 
coherencia, adecuación, 

consenso, incerteza, interese, 
irracional, etc., e construír un 

glosario de conceptos de 
xeito colaborativo, usando 

internet. 

CD 
CSC 

b 
d 
e 

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a outras 
ramas do saber relacionadas 

coas temáticas filosóficas 
estudadas. 

B3.3. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos 

significativos sobre a análise 
filosófica do coñecemento 

humano, os seus elementos, 
as súas posibilidades e os 
seus límites, valorando os 
esforzos por alcanzar unha 

aproximación á verdade 
arredándose do dogmatismo, 

da arbitrariedade e dos 
prexuízos. 

FIB3.3.1. Analizar fragmentos 
de textos breves de 

Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou 
Michel Serres, entre outros. 

CCL 

d 
e 
h 
i 
l 

B3.8. Filosofía, ciencia e 
tecnoloxía. Filosofía da 

ciencia. 
B3.9. Obxectivos e 

instrumentos da ciencia. 
B3.10. Método hipotético-

dedutivo. 
B3.11. Investigación científica 
na modernidade e na época 

contemporánea: das 
matemáticas e a técnica 

como ferramentas de 
coñecemento e interpretación 
fundamentais á reformulación 

dos conceptos clásicos. 

B3.4. Coñecer e explicar a 
función da ciencia, os seus 
modelos de explicación, as 

súas características, os seus 
métodos e a tipoloxía do 

saber científico, expondo as 
diferenzas e as coincidencias 

do ideal e a investigación 
científica co saber filosófico, 

como pode ser a problemática 
da obxectividade ou a 

adecuación teoría-realidade, 
argumentando as propias 

opinións de xeito razoado e 
coherente. 

FIB3.4.1. Explica os 
obxectivos, as funcións e os 

principais elementos da 
ciencia, manexando termos 

como feito, hipótese, lei, 
teoría ou modelo. 

CMCCT 

FIB3.4.2. Constrúe unha 
hipótese científica, identifica 
os seus elementos e razoa a 

orde lóxica do proceso de 
coñecemento. 

CMCCT 

FIB3.4.3. Usa con rigor 
termos epistemolóxicos como 
indución, hipotético-dedutivo, 

método, verificación, 
predición, realismo, 

causalidade, obxectividade, 
relatividade, caos e 

indeterminismo, entre outros. 

CMCCT 

d 
e 
h 
i 
l 

B3.12. Técnica e tecnoloxía: 
saber e praxe. 

B3.5. Relacionar e identificar 
as implicacións da tecnoloxía, 

en tanto que saber práctico 
transformador da natureza e 

da realidade humana, 
reflexionando, desde a 

filosofía da tecnoloxía, sobre 
as relacións coa ciencia e cos 

seres humanos. 

FIB3.5.1. Extrae conclusións 
razoadas sobre a inquedanza 

humana por transformar e 
dominar a natureza, póndoa 

ao servizo do ser humano, así 
como das consecuencias 

desta actuación, e participa 
de debates acerca das 

implicacións da tecnoloxía na 
realidade social. 

CMCCT 
CSC 

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

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

d 
l 

sobre o desenvolvemento 
científico e tecnolóxico: o 

problema da indución 
B3.14. Visión aristotélica do 

quefacer científico. 

fragmentos de textos 
filosóficos sobre a reflexión 

filosófica acerca da ciencia, a 
técnica e a filosofía, 

identificando as problemáticas 
e as solucións propostas, 

distinguindo as teses 
principais e a orde da 

argumentación, relacionar os 
problemas formulados nos 

textos co estudado na 
unidade e razoar a postura 

propia. 

de textos breves e 
significativos de pensadores 

como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. 

Chalmers ou J. C. Borrón, 
entre outros. 

d 
e 
h 
i 
g 
l 

B3.15. Relación entre filosofía 
e ciencia. 

B3.7. Entender e valorar a 
relación entre a filosofía e a 

ciencia. 

FIB3.7.1. Identifica e 
reflexiona de forma 

argumentada acerca de 
problemas comúns aos 

campos filosófico e científico, 
como son o problema dos 

límites e as posibilidades do 
coñecemento, a cuestión da 
obxectividade e a verdade, a 

racionalidade tecnolóxica, etc. 

CMCCT 

FIB3.7.2. Investiga e 
selecciona información en 

internet, procedente de fontes 
solventes, sobre as 

problemáticas citadas, e 
realiza un proxecto de grupo 
sobre algunha temática que 
afonde na interrelación entre 

a filosofía e a ciencia. 

CD 
CSC 

 Bloque 4. A realidade  

d 
e 
h 

B4.1. A metafísica como 
explicación teórica da 

realidade. 

B4.1. Recoñecer e valorar a 
metafísica, disciplina que 

estuda a realidade en tanto 
que totalidade, distinguíndoa 

das ciencias, que versan 
sobre aspectos particulares 

desta. 

FIB4.1.1. Coñece o que é a 
metafísica e usa a 

abstracción para comprender 
os seus contidos e a súa 

actividade, razoando sobre 
eles. 

CAA 

d 
e 
h 

 

B4.2. Pregunta polo ser como 
punto de partida da Filosofía. 

Platón fronte a Aristóteles. 
B4.3. Interrogación metafísica 
sobre a verdadeira realidade: 
problema da aparencia e a 

realidade. 
B4.4. Pregunta pola orixe e a 

estrutura do real. 
B4.5. Caracterización da 

realidade: cambio ou 
permanencia, substancialismo 

estático fronte ao devir. 
Esencialismo e 
existencialismo. 

B4.6. Necesidade de 
categorizar racionalmente o 

B4.2. Coñecer e explicar, 
desde un enfoque metafísico, 
os principais problemas que 

presenta a realidade. 

FIB4.2.1. Describe as 
principais interpretacións 

metafísicas e os problemas 
que suscita o coñecemento 

metafísico da realidade. 

CCEC 

FIB4.2.2. Comprende e utiliza 
con rigor conceptos 

metafísicos como ser, sistema 
metafísico, realidade, 

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

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

espiritualismo, existencialismo 
ou esencialismo, entre outros. 

CCL 
 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

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

CAA 

FIB4.2.4. Analiza e 
comprende fragmentos de 

textos breves e significativos 
sobre as problemáticas 

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

Tomé de Aquino, Descartes, 
Marx, Nietzsche, etc., 

comparando e establecendo 
semellanzas e diferenzas 

entre os enfoques, e 
disertando coherentemente 

sobre as posturas históricas. 

CAA 

d 
e 
h 
i 
g 
l 

B4.7. Cosmovisións 
científicas sobre o universo. A 

filosofía da natureza como 
admiración filosófica pola 

natureza. 
B4.8. Paradigma cualitativo 

organicista: universo 
aristotélico. 

B4.9. Universo máquina: 
visión mecanicista na 

Modernidade. Supostos 
epistemolóxicos do modelo 

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

regularidade, conservación, 
economía e continuidade. 

B4.10. Visión contemporánea 
do Universo. 

B4.11. Reencontro da filosofía 
e a física na teoría do caos. 

B4.3. Coñecer e comparar as 
explicacións dadas desde as 
grandes cosmovisións sobre 

o universo. 

FIB4.3.1. Explica e compara 
dúas das grandes 

cosmovisións do Universo: o 
paradigma organicista 
aristotélico e o modelo 

mecanicista newtoniano. 

CMCCT 

FIB4.3.2. Describe os 
caracteres esenciais das 

interpretacións relativista e 
cuántica contemporáneas da 

realidade, explicando as 
implicacións filosóficas 

asociadas a eses caracteres. 

CMCCT 

FIB4.3.3. Usa con rigor 
termos epistemolóxicos e 

científicos como cosmovisión, 
paradigma, Universo, 
natureza, finalismo, 

organicismo, determinismo, 
orde, causalidade, 

conservación, principio, 
mecanicismo, materia, 

relatividade, cuántica, espazo, 
tempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, 
probabilidade, gaia e caos, 

entre outros. 

CMCCT 

d 
e 
g 
h 
i 

B1.3. Uso dos procedementos 
de traballo intelectual 

(incluíndo os das tecnoloxías 
da información e da 

comunicación) adecuados á 
filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso 
do léxico relacionado coas 

temáticas filosóficas 
estudadas. 

B4.4. Elaborar táboas e/ou 
mapas conceptuais 

comparando os caracteres 
adxudicados historicamente 

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

culturalmente cada 
cosmovisión e ampliando 

información mediante internet 
e/ou fontes bibliográficas. 

FIB4.4.1. Elabora esquemas, 
táboas e/ou mapas 

conceptuais que comparen os 
caracteres adxudicados 

historicamente ao Universo, 
entendido como totalidade do 

real, contextualizando 
historicamente e 

culturalmente cada 
cosmovisión e ampliando 

información mediante internet 
e/ou fontes bibliográficas. 

CD 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

d 
e 
h 
i 

m 

B1.1. Textos filosóficos e 
textos pertencentes a outras 
ramas do saber relacionados 

coas temáticas filosóficas 
estudadas. 

B4.5. Ler e analizar de xeito 
crítico textos filosóficos, 

epistemolóxicos e científicos 
sobre a comprensión da 

realidade, tanto desde o plano 
metafísico como desde o 

físico, usando con precisión 
os termos técnicos 

estudados, relacionar os 
problemas presentados nos 

textos co estudado nas 
unidades e razoar a postura 

propia. 

FIB4.5.1. Analiza textos 
filosóficos e científicos, 

clásicos e contemporáneos, 
que aborden as mesmas 

problemáticas, e investigar a 
vixencia das ideas expostas. 

CMCCT 

FIB4.5.2. Reflexiona sobre as 
implicacións filosóficas que 

afectan a visión do ser 
humano en cada cosmovisión 
filosófico-científica estudada, 
e argumenta as súas propias 

ideas de xeito razoado e 
creativo. 

CAA 

 Bloque 5. O ser humano desde a filosofía  

b 
c 
d 
e 

B5.1. A reflexión filosófica 
sobre o ser humano e o 
sentido da existencia: 
antropoloxía filosófica. 

B5.1. Recoñecer en que 
consiste a antropoloxía 

filosófica. 

FIB5.1.1. Utilizar con rigor 
vocabulario específico da 
temática, como evolución, 

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

creacionismo, evolución 
cultural, vitalismo, 

determinismo xenético, 
natureza e cultura. 

CCL 

d 
e 
h 
i 

B5.2. Implicacións filosóficas 
da evolución. Filosofía e 

bioloxía. 

B5.2. Coñecer e explicar as 
implicacións filosóficas da 
evolución, en relación cos 

contidos metafísicos e 
cos/coas pensadores/as xa 

estudados/as. 

FIB5.2.1. Coñece e explica as 
consideracións filosóficas 
implicadas na teoría da 

evolución, como a 
consideración dinámica e 

dialéctica da vida ou o 
indeterminismo, entre outras. 

CMCCT 

FIB5.2.2. Analiza fragmentos 
breves e significativos de E. 

Morin, K. Popper, R. Dawkins, 
J. Mosterín, A. Gehlen, M. 
Harris ou M. Ponty, entre 

outros. 

CCEC 

d 
e 
g 
h 
i 
l 

B5.3. A dialéctica natureza-
cultura no proceso de 
antropoxénese e de 

construción da identidade 
propia humana. 

B5.3. Recoñecer e reflexionar, 
de maneira argumentada, 

sobre a interacción dialéctica 
entre o compoñente natural e 
o cultural que caracterizan o 

ser humano como tal, sendo o 
culturalmente adquirido 

condición para a innovación e 
a creatividade que 

caracterizan a especie. 

FIB5.3.1. Identifica e expón 
en que consiste o 

compoñente natural innato do 
ser humano, e a súa relación 
cos elementos culturais que 

xorden nos procesos de 
antropoxénese e 

humanización, dando lugar á 
identidade propia do ser 

humano. 

CCEC 
CSC 

FIB5.3.2. Diserta sobre o ser 
humano en tanto que 
resultado da dialéctica 

evolutiva entre o 
xeneticamente innato e o 
culturalmente adquirido, 

condición para a innovación e 
a capacidade creativa que 

caracterizan a nosa especie. 

CSIEE 
CCEC 

 



 Filosofía. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

FIB5.3.3. Localiza información 
en internet acerca das 

investigacións actuais sobre a 
evolución humana, e reflicte a 

información seleccionada e 
sistematizada de xeito 

colaborativo. 

CD 
CSC 

a 
b 
c 
e 
h 

B1.2. Composición escrita de 
argumentos de reflexión 

filosófica e de discursos orais, 
manexando as regras básicas 

da retórica e a 
argumentación. 

B5.4. Valorar os 
coñecementos adquiridos 

nesta unidade, rexeitando os 
prexuízos tanto etnocéntricos 
como por motivos físicos, e 

tamén as actitudes de 
intolerancia, inxustiza e 

exclusión. 

FIB5.4.1. Argumenta con 
coherencia, baseándose nos 
datos obxectivos aprendidos, 

sobre as implicacións de 
adoptar prexuízos 

etnocéntricos para xulgar os 
seres humanos e as culturas. 

CSC 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.4. Visión grega. Heroe 
homérico: concepto socrático. 

Dualismo platónico. Animal 
racional e político aristotélico. 
Materialismo e individualismo 

helenista. 
B5.5. Pensamento medieval: 
creación á imaxe divina; nova 

concepción do corpo e a 
alma, da morte e da 

liberdade. 
B5.6. Renacemento: 
antropocentrismo e 

humanismo. 
B5.7. Modernidade e século 

XIX: razón, emocións e 
liberdade. 

B5.8. O ser humano na 
filosofía contemporánea. 

B5.5. Coñecer e reflexionar 
sobre as concepcións 
filosóficas sobre o ser 

humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da 

filosofía occidental, 
comparando semellanzas e 

diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando 

criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na 
concepción filosófica, e 

valorando algunhas 
formulacións diverxentes que 

abriron camiño cara á 
consideración actual da 

persoa. 

FIB5.5.1. Contrasta e 
relaciona as principais 

concepcións filosóficas que 
se viñeron dando 

historicamente sobre o ser 
humano. 

CCEC 

FIB5.5.2. Analiza de xeito 
crítico textos significativos e 

breves dos grandes 
pensadores. 

CCL 

FIB5.5.3. Usa con rigor 
termos como dualismo e 

monismo antropolóxico, areté, 
mente, corpo, espírito, 

creacionismo, 
antropocentrismo, 

teocentrismo, alma, 
humanismo, persoa, 

dignidade, sentido, estado de 
natureza, estado de 

civilización, existencia, 
liberdade, emoción, paixón, 
determinismo, alienación, 

nihilismo, existencia, 
inconsciente, morte, historia 

ou transcendencia, entre 
outros. 

CCL 

b 
e 
h 

B5.9. Visións filosóficas 
orientais: budismo, taoísmo e 

hinduísmo. 

B5.6. Comparar a visión 
filosófica occidental do ser 

humano coa visión filosófica 
oriental, o budismo, o taoísmo 
e o hinduísmo, e argumentar 

as opinións propias sobre 
semellanzas e diferenzas. 

FIB5.6.1. Contrasta e 
relaciona as principais 

concepcións filosóficas que 
se viñeron dando 

historicamente no contexto da 
filosofía occidental sobre o 

ser humano, coa visión 
filosófica oriental, o budismo, 

o taoísmo e o hinduísmo. 

CCEC 

b 
d 
e 
h 

B5.10. Algunhas claves sobre 
o sentido da existencia 

humana. 
B5.11. Cuestión do sentido, a 
esencia e a existencia, o eu, 

B5.7. Disertar, de forma oral e 
escrita, sobre as temáticas 

intrinsecamente filosóficas no 
ámbito do sentido da 

existencia, como poden ser a 

FIB5.7.1. Diserta, de xeito 
oral e escrito, sobre as 

grandes cuestións metafísicas 
que lle dan sentido á 
existencia humana. 

CCL 
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a liberdade, a morte, o 
destino, o azar, a historia e a 

necesidade de 
transcendencia. 

cuestión do sentido, a esencia 
e a existencia, o eu, a 

liberdade, a morte, o destino, 
o azar, a historia ou a 

necesidade de 
transcendencia, entre outras. 

FIB5.7.2. Argumenta e razoa, 
de xeito oral e escrito, acerca 
dos puntos de vista propios 

sobre o ser humano, desde a 
filosofía e sobre diferentes 

temáticas filosóficas 
relacionadas co sentido da 

existencia humana. 

CCL 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.12. Reflexión filosófica 
sobre o corpo. 

B5.13. Teorías filosóficas 
sobre a relación entre mente 

e corpo. 

B5.8. Coñecer algunhas 
teorías filosóficas occidentais 

sobre o corpo humano, e 
reflexionar de xeito 

colaborativo e argumentar 
acerca dos puntos de vista 

propios. 

FIB5.8.1. Coñece as teorías 
filosóficas da relación entre 
mente e corpo (monismo, 

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

diferenzas, de forma 
colaborativa. 

CMCCT 

 Bloque 6. A racionalidade práctica  

a 
b 
c 
d 
e 
h 

 

B2.5. Racionalidade teórica e 
práctica. 

B6.1. Orixe da ética 
occidental: Sócrates fronte 

aos sofistas. 

B6.1. Identificar a 
especificidade da razón na 
súa dimensión práctica, en 
tanto que orientadora da 

acción humana. 

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

CSC 

FIB6.1.2. Explica a orixe da 
ética occidental no 
pensamento grego, 

contrastando, de forma 
razoada, a concepción 

socrática coa dos sofistas. 

CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 

B6.2. A ética como reflexión 
sobre a acción moral: 
carácter, conciencia e 

madureza moral. 

B6.2. Recoñecer o obxecto e 
función da ética. 

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

da ética. 

CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.3. Principais teorías sobre 
a moral humana. 

B6.4. Procura da felicidade. 
B6.5. A boa vontade: Kant. 

B6.6. A xustiza como virtude 
ético-política. 

B6.7. Relativismo e 
universalismo moral. 

B6.3. Coñecer e explicar as 
principais teorías éticas sobre 

a xustiza e a felicidade, e 
sobre o desenvolvemento 

moral. 

FIB6.3.1. Expresa de xeito 
crítico as argumentacións das 
principais teorías éticas sobre 

a felicidade e a virtude, 
razoando as súas propias 

ideas, e achega exemplos do 
seu cumprimento e do seu 

incumprimento. 

CSIEE 
CSC 

FIB6.3.2. Expresa de maneira 
crítica as argumentacións das 
principais teorías éticas sobre 
a xustiza, razoando as súas 

propias ideas, e achega 
exemplos do seu 

cumprimento e do seu 
incumprimento. 

CSIEE 

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

moral do individuo. 

CSC 
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FIB6.3.4. Usa con rigor 
termos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, 

responsabilidade, convención 
moral, madureza moral, 

virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo 
moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, 

ética de mínimos, consenso, 
xustiza, eudemonismo, 

hedonismo, emotivismo e 
utilitarismo. 

CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.8. Fundamentos filosóficos 
do Estado. 

B6.9. Principais interrogantes 
da filosofía política. 

B6.4. Explicar a función, as 
características e os principais 

interrogantes da filosofía 
política, como a orixe e a 
lexitimidade do Estado, as 

relacións entre o individuo e o 
Estado ou a natureza das leis. 

FIB6.4.1. Identifica a función, 
as características e os 

principais interrogantes da 
filosofía política. 

CSC 

FIB6.4.2. Utiliza con rigor 
conceptos como democracia, 

Estado, xustiza, dereito, 
dereitos naturais, Estado 
democrático e de dereito, 
legalidade, lexitimidade, 

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

da filosofía política. 

CCL 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.10. A xustiza segundo 
Platón. 

B6.11. O convencionalismo 
nos sofistas. 

B6.12. Realismo político: 
Maquiavelo. 

B6.13. Contractualismo: 
Hobbes, Locke, Rousseau e 

Montesquieu. 
B6.14. A paz perpetua de 

Kant. 
B6.15. Fundamentos 

filosóficos do capitalismo no 
século XIX. John Stuart Mill. 

Alienación e ideoloxía 
segundo Marx. 

B6.16. Disputa política entre 
Popper e a escola de 

Frankfurt. 

B6.5. Coñecer as teorías e os 
conceptos filosóficos 

principais que estiveron na 
base da construción da idea 

de Estado e das súas 
funcións, apreciando o papel 

da filosofía como reflexión 
crítica. 

FIB6.5.1. Explica de xeito 
coherente as formulacións 

filosófico-políticas de Platón, 
os sofistas, Maquiavelo, 

Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, 

John Stuart Mill, Popper ou 
Habermas, entre outros. 

CCEC 
CSC 

FIB6.5.2. Analiza e reflexiona 
sobre a relación entre 

individuo e Estado, sobre a 
base do pensamento dos 

sofistas, Marx e a escola de 
Frankfurt. 

CSC 

FIB6.5.3. Analiza de xeito 
crítico textos significativos e 
breves dalgúns dos autores 

estudados, nos que se 
argumente sobre o concepto 

de Estado, os seus elementos 
e as súas características. 

CSC 

FIB6.5.4. Valora e utiliza a 
capacidade argumentativa, de 
forma oral e escrita, contra a 

arbitrariedade, o autoritarismo 
e a violencia. 

CSC 

a 
b 
c 
d 

B6.17. Función do 
pensamento utópico. 

B6.6. Disertar de xeito oral e 
escrito sobre a utilidade do 

pensamento utópico, 
analizando e valorando a súa 

función, para propor 

FIB6.6.1. Reflexiona por 
escrito sobre as posibilidades 

do pensamento utópico, e 
argumenta as súas propias 

ideas. 

CSC 
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e 
h 

posibilidades alternativas, 
proxectar ideas innovadoras e 
avaliar o xa experimentado. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.18. Legalidade e 
lexitimidade. 

B6.7. Distinguir os conceptos 
de legalidade e lexitimidade. 

FIB6.7.1. Describe e compara 
os conceptos de legalidade e 

lexitimidade. 

CCL 
CSC 

b 
d 
e 
h 
p 

B6.19. Capacidade simbólica. 
E. Cassirer. 

B6.20. Creatividade. H. 
Poincaré. 

B6.8. Recoñecer a 
capacidade simbólica como 

elemento distintivo da especie 
humana. 

FIB6.8.1. Explica as teses 
fundamentais de E. Cassirer 
sobre a capacidade simbólica 
humana, e as de H. Poincaré 

sobre o proceso creativo. 

CCEC 
 

 

b 
d 
e 
h 
n 
p 

B6.21. Estética filosófica: 
función e características. 

B6.22. A arte como 
instrumento de comprensión e 

expresión simbólica da 
realidade. 

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

B6.9. Coñecer o campo da 
estética, reflexionando sobre 
as contribucións filosóficas 

realizadas por tres das 
construcións simbólicas 
culturais fundamentais. 

FIB6.9.1. Comprende e usa 
conceptos como estética, 

creatividade, creación, 
símbolo, signo, arte, 

experiencia estética, mímese, 
beleza, gusto, subxectividade, 

xuízo estético e vangarda. 

CCL 
CCEC 

FIB6.9.2. Contrasta e 
relaciona algunhas 

construcións simbólicas 
fundamentais no contexto da 
cultura occidental, e analiza, 
de xeito colaborativo, textos 
literarios, audicións musicais 
e visualizacións de obras de 
arte para explicar os contidos 

da unidade. 

CAA 
CCEC 

a 
b 
d 
e 
h 
n 
p 

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

técnica. 

B6.10. Relacionar a creación 
artística con outros campos 

como o da ética, o 
coñecemento e a técnica. 

FIB6.10.1. Diserta sobre a 
relación e a posibilidade 

transformadora da realidade 
humana, a creación artística, 

a ciencia e a ética. 

CSC 
CCEC 

b 
d 
e 
h 
n 
p 

B6.25. Sentimento, 
experiencia e xuízo estético. 
Beleza. Creación artística e 

sociedade. Abstracción 
artística e pensamento 
metafísico. A arte como 

xustificación ou como crítica 
da realidade. 

B6.26. Filosofía e arte. 
Filosofía e literatura. Filosofía 

e música. 

B6.11. Analizar textos en que 
se comprenda o valor da arte, 
a literatura e a música como 
vehículos de transmisión do 

pensamento filosófico, 
utilizando con precisión o 

vocabulario específico propio 
da estética filosófica. 

FIB6.11.1. Coñece e describe 
algúns dos elementos 

fundamentais da reflexión 
estética sobre a arte, 

analizando textos 
significativos de filósofos 
como Platón, Schelling, 
Hume, Kant, Nietzsche, 

Walter Benjamin, Gadamer, 
Marcuse ou Adorno, entre 

outros, e aplica esas ideas ao 
estudo de diversas obras de 

arte. 

CCEC 
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FIB6.11.2. Entende o valor 
filosófico da literatura, 

analizando textos breves de 
pensadores e literatos como 

Platón, Santo Agostiño, 
Calderón de la Barca, Pío 

Baroja, A. Machado, Voltaire, 
Goethe, Sartre, Unamuno, 
Borges ou Camus, entre 

outros. 

CCEC 

FIB6.11.3. Coñece a visión 
filosófica da música a través 

da análise de textos 
filosóficos sobre as visións 
dos pitagóricos, de Platón, 

Schopenhauer, Nietzsche ou 
Adorno, entre outros, así 
como mediante audicións 

significativas. 

CCEC 

d 
g 
h 
n 

B1.2. Composición escrita de 
argumentos de reflexión 

filosófica e de discursos orais, 
manexando as regras básicas 

da retórica e a 
argumentación. 

B6.12. Reflexionar por escrito 
sobre algunha das temáticas 

significativas estudadas, 
argumentando as propias 

posicións, e ampliar en 
internet a información 

aprendida. 

FIB6.12.1. Diserta de xeito 
claro e coherente sobre o 

valor das artes para transmitir 
ideas filosóficas, e procura e 

selecciona información en 
internet que amplíe o xa 

aprendido. 

CD 
CSC 

b 
d 
e 

B6.27. Retórica, 
argumentación e lóxica: a 

comunicación desde a 
filosofía. 

B6.28. Importancia da 
comunicación e a súa relación 

coa linguaxe, a verdade e a 
realidade. 

B6.13. Entender a 
importancia da comunicación 
para o desenvolvemento do 

ser humano e as sociedades. 

FIB6.13.1. Coñece e manexa 
con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, 

linguaxe formal, lóxica, xuízo 
lóxico, razoamento, 

demostración, discurso, 
elocuencia, orador, retórica, 
exordio, inventio, dispositio, 

argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, 

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

CCL 

b 
d 
e 

B6.29. Lóxica proposicional. B6.14. Coñecer en que 
consiste a lóxica 

proposicional e apreciar o seu 
valor para amosar o 

razoamento correcto e a 
expresión do pensamento 

como condición fundamental 
para as relacións humanas. 

FIB6.14.1. Utiliza os 
elementos e as regras do 
razoamento da lóxica de 

enunciados. 

CAA 

b 
d 
e 

B6.30. Retórica e 
composición do discurso. 

B6.15. Coñecer as 
dimensións que forman parte 
da composición do discurso 

retórico, e aplicalas na 
composición de discursos. 

FIB6.15.1. Comprende e 
explica a estrutura e o estilo 

da retórica e da 
argumentación. 

CCL 

FIB6.15.2. Coñece a estrutura 
e a orde do discurso, e 

escribe breves discursos 
retóricos establecendo 

coherentemente a exposición 
e a argumentación. 

CCL 
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b 
d 
e 

B6.31. Argumentación: regras 
e ferramentas do diálogo e a 
demostración de argumentos. 
B6.32. Filosofía da linguaxe: 

o problema filosófico dos 
conceptos universais e o erro 

argumentativo da 
xeneralización apresurada. 

B6.16. Coñecer e utilizar as 
regras e as ferramentas 

básicas do discurso baseado 
na argumentación 

demostrativa. 

FIB6.16.1. Constrúe un 
diálogo argumentativo no que 

demostra as súas propias 
teses mediante as regras e as 

ferramentas da 
argumentación. 

CSIEE 
CSC 

FIB6.16.2. Distingue un 
argumento veraz dunha 

falacia. 

CAA 

FIB6.16.3. Analiza e comenta 
textos breves e significativos 
sobre a arte da retórica e a 
argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, 
Quintiliano, Tácito e 

autores/as 
contemporáneos/as. 

CCEC 

b 
d 
e 
m 
p 

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

B6.17. Coñecer as 
posibilidades da filosofía na 
creación dun proxecto, en 

xeral, e no ámbito empresarial 
en particular, e valorar o seu 
papel potenciador da análise, 

a reflexión e o diálogo. 

FIB6.17.1. Utiliza conceptos 
con sentido filosófico e 
aplícaos ao contexto 

empresarial: principios, saber, 
orde lóxica, finalidade, 

demostración, razoamento, 
indución, dedución, 

argumentación, sentido, 
significado, creatividade, 

diálogo, obxectivo/subxectivo, 
emocións, globalidade e valor, 

entre outros. 

CSIEE 

b 
e 
m 
p 

B6.34. O modo metafísico de 
preguntar para deseñar un 

proxecto vital e de empresa. 
B6.35. Os procesos de 

cuestionamento e a 
importancia da definición de 

obxectivos. 

B6.18. Comprender a 
importancia do modo de 

"preguntar radical" da 
metafísica para proxectar 

unha idea ou un proxecto vital 
ou empresarial, facilitando os 
procesos de cuestionamento 
e definición das preguntas 
radicais e as respostas a 

estas. 

FIB6.18.1. Formula 
correctamente os 

interrogantes filosóficos 
radicais que deben estar na 

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

"que fago?", "por que?", "para 
que?", "cal é o meu 

obxectivo?", "cal é o seu 
sentido, a súa razón de ser?", 

etc., e saber argumentar a 
defensa das respostas. 

CSIEE 
CSC 

b 
m 
p 

B6.36. Proceso de análise 
racional do conxunto dun 

sistema, dos elementos que o 
integran e da orde racional 

que subxace á estrutura 
lóxica dun proxecto, vital e 

empresarial. 

B6.19. Comprender o valor da 
teoría do coñecemento, a 

razón crítica e a lóxica para 
introducir racionalidade na 

orixe e no desenvolvemento 
dun proxecto. 

FIB6.19.1. Deseña un 
proxecto vital ou empresarial, 

sobre a base da filosofía, 
valorando a íntima relación 
entre os pensamentos e as 
accións, entre a razón e as 

emocións, a través do 
diálogo, da argumentación e a 

linguaxe filosófica. 

CSIEE 

b 
e 
m 

B6.37. Importancia do diálogo 
e da defensa argumentativa 
de proxectos, fins e medios. 

B6.20. Valorar as técnicas do 
diálogo filosófico, a 

argumentación e a retórica 
para organizar a 

comunicación entre as partes 
e a resolución de 

negociacións e de conflitos, 
para xerar diálogo baseado 

FIB6.20.1. Coñece e utiliza as 
ferramentas da 

argumentación e o diálogo na 
resolución de dilemas e 

conflitos dentro dun grupo 
humano. 

CSC 
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na capacidade de argumentar 
correctamente, para definir e 
comunicar correctamente o 

obxectivo dun proxecto. 

a 
m 
n 

B6.38. Deseño dun proxecto 
vital e laboral. Papel da 

Estética no desenvolvemento 
do pensamento creativo e 

innovador. 

B6.21. Valorar a capacidade 
da estética filosófica para 
favorecer o pensamento 
creativo e innovador que 

permite adaptarse e 
anticiparse aos cambios, 

xerando innovación e 
evitando o estancamento, 
valorando así a función e a 
importancia das persoas 

emprendedoras e 
innovadoras para a 

construción e o avance dunha 
cultura, e a transformación da 

realidade. 

FIB6.21.1. Valora a 
posibilidade de crear tarefas 

innovadoras, valorando a 
función e a importancia das 
persoas emprendedoras e 

innovadoras para a 
construción e o avance dunha 
cultura, e a transformación da 

realidade. 

CSIEE 

a 
b 
c 
f 
m 
p 

B6.39. Importancia da ética 
para establecer o sistema de 

valores no traballo. 

B6.22. Comprender e apreciar 
a función axiolóxica da ética 

para establecer un sistema de 
valores que permita mellorar 

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

equilibrio entre innovación, 
sustentabilidade e 
competitividade. 

FIB6.22.1. Realiza un 
decálogo de valores éticos 
que deben rexer no mundo 

laboral e de cara á sociedade 
e á natureza. 

CSC 

FIB6.22.2. Valora e diserta 
sobre a importancia do 

traballo para desenvolvernos 
como seres humanos, para o 
avance dunha cultura e para 

transformar a realidade. 

CSC 

b 
m 
p 

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

humana. 

B6.23. Coñecer e valorar a 
importancia da razón crítica 
para o avance dun proxecto 

persoal e colectivo. 

FIB6.23.1. Comprende e 
valora a importancia da razón 

crítica para o avance dun 
proxecto persoal e colectivo. 

CSC 

 
 
 
 
 
 
 
8. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da 
lei, son: 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.º Competencia dixital. 

 



4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociais e cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
7.º Conciencia e expresións culturais. 
No proxecto de Filosofía para 1.º de Bacharelato potenciouse o desenvolvemento das competencias 
de comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias sociais e cívicas. 
Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes materiais, 
particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar unha 
adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse 
actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados 
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 
Ademais, cabe recordar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de 
maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias clave, 
permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 
 

Comunicación lingüística 
Na medida que a filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual, os 
estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da materia, a 
expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación oral en 
debates e argumentacións na clase. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Na medida que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que tamén 
abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da tecnoloxía 
para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Ademais, a lóxica, como disciplina 
que vincula filosofía e matemática, recibiu un coidadoso tratamento nunha unidade específica. 
 
Competencia dixital 
A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais, 
películas en especial, que tratan temas que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en cada 
unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas tecnoloxías na exposición 
didáctica e para iso preparáronse presentacións en formato PPT de cada unidade. 
 
Aprender a aprender 
Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de xerar 
novo coñecemento a partir dos contidos impartidos na clase. Así mesmo, na clase pódense traballar 
actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que son básicos 
para posibilitar a autonomía no estudo. 
 
Competencias sociais e cívicas 
A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión 
sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por 
unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á natureza social do ser humano. 
Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e entendemento a través de 
actividades participativas, como o debate. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 



Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á 
educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública 
están ligadas ao fomento da iniciativa individual. Máis alá destes valores transversais, presentes en 
todas as unidades, o mundo da empresa e a economía recibe un tratamento específico nestes 
materiais. 
 
Conciencia e expresións culturais 
A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén xogan 
un rol crucial neste proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato. Mediante a análise de diferentes 
obras de arte, pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo demais, a conexión entre 
a Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, por conseguinte, é necesario fomentar unha 
actitude de respecto, tolerancia e coñecemento do amplo patrimonio cultural que constitúe a nosa 
forma de vida. 
 
9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Un dos principios básicos que ha ter en conta a intervención educativa é o da individualización, 
consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que 
necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a 
necesidade de atender esta diversidade. 
No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e 
intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos 
e alumnas resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, 
é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de 
intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alumnos e alumnas manifestan. 
É preciso, daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e alumnas e 
adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense 
na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes 
analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a 
globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan 
ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren 
traballar en pequeno ou gran grupo. 
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de todo 
proceso educativo é lograr que os alumnos e alumnas alcancen os obxectivos propostos. 
Teremos que acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 
1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 
paradigmas, etc. 

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 
excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e alumnas. A variedade 
e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como 
dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 

 
10. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 



Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de 
avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos 
instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 
- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as 

súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario 
específico e definir con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

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

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

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

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar os seguintes: 
- Actividades de composición, como redaccións, disertacións, debates, comentario de texto, etc. 
- Actividades de libro aberto. 
- Actividades orais. 
- Traballos complementarios. 
- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e resolución de 

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

haberá que valorar a fiabilidade, a obxectividade, a representatividade, a adecuación ao contexto 
do alumnado, etc., dos mencionados instrumentos. 

 11. CRITERIOS DE AVALIACIÓN    
 
−  En cada avaliación haberá dous exámenes sendo a nota final a media das dúas notas. Non se 
fai media con menos de un catro. Por cada avaliación haberá un examen de recuperación 
−   O alumnado terá que elaborar un traballo en grupo sobre algún tema da parte Ética, Política 
ou Filosofía de empresa. Este traballo será exposto oralmente na clase ca participación de todos os 
membros do grupo. A nota do traballo terá o mesmo valor que a dun examen. 
− A final de curso haberá un examen de toda a materia para quen teña toda a asignatura 
suspensa ou para quen houbese perdido o dereito a avaliación contínua. O alumnado que teña 
alguna avaliación aprobada só fara a parte suspensa. 

− En setembro haberá un examen  de toda a asignatura e que versará sobre os contidos 
expostos 

−  
12. SECUENCIACIÓN    
 
 
− PRIMEIRA AVALIACIÓN: TEMAS 1,2,3,4,5 
− SEGUNDA AVALIACIÓN: TEMAS 6,7,8,9,10 
− TERCEIRA AVALIACIÓN: TEMAS 11,12,13,14,15 
 
    

 

 



 
 
 
 13. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 
  

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación do 
Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o 
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro 
permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos 
obxectivos marcados en cada Estándar. 
Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas 
educativas  que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os 
obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe. 
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será 
continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas 
adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado. 
Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 
competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para 
que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 
En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 
− Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
− Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 
− Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
− Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
− Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado celebrará 
sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos de ensino e 
a súa propia práctica docente. 
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas 
medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan 
solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 
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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÖN 

Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde unha perspectiva 
histórica ás ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de cuarto de ESO e Filosofía de primeiro de 
bacharelato, contribúe ao desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que 
permite tomar conciencia do seu ser como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias 
crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que hai arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou 
modificalas,ou asumilas como parte de si. 
Historia da Filosofía non se presenta como un percorrido cronolóxico polas ideas do pensamento occidental 
sen máis; tampouco debería ser un simple compendio de autores e autoras, senón un intento de 
achegamento ao esforzo do ser humano por comprender a realidade e o propio ser humano en todas as súas 
dimensións. Trátase dunha investigación que nos fará máis libres, permitiranos comprender o pasado e o 
presente, e proxectar solucións sobre os problemas que se nos formulen no futuro. É no pensar de "outros/as" 
(e con "outros/as") como se foi configurando ao longo da historia das ideas, como lograremos estimular o 
noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano, que nos leve a xerar as nosas propias ideas tendo en 
conta de onde proceden e respectando as persoas que non pensan coma nós. Ese pensar a través do 
diálogo de distintos/as autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias cara á verdade 
respecto aos problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa existencia 
constitúe a Historia da Filosofía. E nese percorrido, o alumnado deberá reflexionar sobre as razóns da 
presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe 
coñecer o pensamento filosófico na muller. 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato pola súa propia natureza 
e polo xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento persoal e social como cidadán ou cidadá, así 
como o desenvolvemento profesional no futuro, xa que, como materia terminal do bacharelato, adquire tamén 

 



a dimensión de propedéutica para un amplo abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía 
permítelles aos alumnos e ás alumnas de bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias: 
a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentacións, análises de textos 
relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, ensaios filosóficos, etc. 
b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de aprendizaxe da 
materia que poñen o alumnado en relación co proceso de formación e transformación da sociedade humana 
desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus problemas e as respostas que se deron ao longo da 
historia. 
c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si mesmo, 
ao consolidar esta faceta noutros ámbitos, así como de cara ao futuro. Xa que logo, pídese reflexionar, 
aprender en equipo, comprender e explicar, etc. 
d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, utilizando ferramentas 
informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc. 
e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións culturais, xa 
que se recorre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, facendo unha revisión das 
súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel histórico. 
A consecución destas competencias clave por parte do alumnado non se levará a cabo sen un cambio a nivel 
metodolóxico no proceso de ensino e aprendizaxe que vai supor un reto para os/as  profesionais da 
educación nesta etapa. Este cambio hase concretar na práctica de traballo na aula e na metodoloxía, que lle 
ha permitir o desempeño ao alumnado dun alto grao de dominio das competencias, apoiándose na 
aprendizaxe cooperativa e a resolución conxunta de casos ou problemas, que permitan xeneralizar 
estratexias e aplicalas en situacións similares e reais, aprendendo dos demais. Pódense utilizar 
procedementos de avaliación variados, como por exemplo rúbricas, escalas, probas orais e escritas, 
portafolios e traballos de clase, posibilitando a participación do alumnado no seu proceso de avaliación. 
Outro aspecto salientable da materia de Historia da Filosofía é o tratamento dos elementos transversais que 
corresponden ao bacharelato, destacando nomeadamente a comprensión e a expresión orais e escritas en 
todos os bloques da materia, ou o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento 
transversal no propio currículo da materia, entre outros. 
 

 

 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS  DO BACHERALATO E 

COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

 



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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e 
disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Comunicación lingüística. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 
Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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

Competencia dixital. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 
Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Conciencia e expresións culturais. 

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

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 
Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes 
de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

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

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 



formación e enriquecemento cultural. Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociais e cívicas. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio 
material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
Competencias sociais e cívicas 

 

 

 

 

 



3-   OBXECTIVOS,CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 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 
 d 
 e 

 B1.2. Diálogo filosófico e argumentación.  B1.2. Argumentar con claridade e capacidade 
crítica, oralmente e por escrito, as súas propias 
opinións sobre os problemas fundamentais da 
filosofía, dialogando de xeito razoado con 
outras posicións diferentes. 

 HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións 
con claridade e coherencia, tanto oralmente 
como por escrito. 

 CCL 
 CSIEE 
 

 HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa 
das súas opinións, e valora a diversidade de 
ideas e, á vez, apoiándose nos aspectos 
comúns. 

 CSC 

 b 
 d 
 e 
 g 
 m 

 B1.3. Ferramentas de aprendizaxe e 
investigación da filosofía. 

 B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e 
os procedementos do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de 
organización e investigación dos contidos. 

 HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de 
cada autor/a, mediante resumos dos seus 
contidos fundamentais, e clasifícaos nos 
núcleos temáticos que atravesan a historia da 
filosofía: realidade, coñecemento, ser humano, 
ética e política. 

 CAA 
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 HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de 
conceptos, comprende o seu significado, 
organízaos en esquemas ou mapas 
conceptuais, táboas cronolóxicas e outros 
procedementos útiles para a comprensión da 
filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

 CAA 
 CCL 

 HFB1.3.3. Selecciona información de distintas 
fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece 
as fontes fiables. 

 CD 

 HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, 
traballos de investigación e proxectos que 
impliquen un esforzo creativo e unha valoración 
persoal dos problemas filosóficos formulados 
na historia da filosofía. 

 CSIEE 

 d 
 g 
 m 

 B1.4. Aplicación das competencias de 
tecnoloxías da información e da comunicación 
á historia da 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 
 d 
 e 
 h 

 B2.1. Orixe da filosofía grega. Os presocráticos: 
resposta á orixe do cosmos. 

 B2.2. Dialéctica socrática. 
 B2.3. Convencionalismo democrático e 

relativismo dos sofistas 

 B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e 
comprender o primeiro gran sistema filosófico, 
o de Platón, analizando a relación entre 
realidade e coñecemento, a concepción 
dualista do ser humano e a dimensión 
antropolóxica e política da virtude, en relación 

 HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como 
idea, mundo sensible, mundo intelixible, ben, 
razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 
dualismo, reminiscencia, transmigración, 
mímese, methexe, virtude e xustiza, entre 
outros, e aplícaos con rigor. 

 CCL 
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 B2.4. Platón: ontoloxía e coñecemento; 
concepción dualista do ser humano; dimensión 
antropolóxica e política da virtude; o autor e o 
seu contexto. 

coa filosofía presocrática e o xiro antropolóxico 
de Sócrates e os Sofistas, valorando a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e os 
cambios socioculturais da Grecia antiga, e 
apreciando criticamente o seu discurso. 

 HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral como na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Platón, 
analizando a relación entre realidade e 
coñecemento, a concepción dualista do ser 
humano e a dimensión antropolóxica e política 
da virtude. 

 CCL 

 HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente 
presocrática en relación á orixe do Cosmos, os 
conceptos fundamentais da dialéctica de 
Sócrates e o convencionalismo democrático e o 
relativismo moral dos sofistas, identificando os 
problemas da filosofía antiga, e relacionando 
esas respostas coas solucións achegadas por 
Platón. 

 CAA 
 

 HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de 
Platón por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais da Grecia antiga, 
valorando positivamente o diálogo como 
método filosófico, o nacemento das utopías 
sociais, o sentido do gobernante-filósofo ou a 
súa defensa da inclusión das mulleres na 
educación. 

 CSC 

 b 
 d 
 e 
 h 

 B2.5. A física de Demócrito. 
 B2.6. Problemas da filosofía antiga e solución 

de Aristóteles. 
 B2.7. Aristóteles: metafísica, física, 

coñecemento, ética eudemonista e política. 
Comparación coa filosofía platónica. O autor e 
o seu contexto. 

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

 HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco 
do pensamento de Aristóteles, como 
substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar 
natural, indución, dedución, abstracción, alma, 
monismo, felicidade e virtude, entre outros. 

 CCL 
 

 HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais de Aristóteles, 
examinando a súa concepción da metafísica e 
da física, o coñecemento, a ética 
eudemonística e a política, en comparación 
coas teorías de Platón. 

 CCL 
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 HFB2.2.3. Describe as respostas da física de 
Demócrito, identificando os problemas da 
filosofía antiga, e relaciona esas respostas coas 
solucións achagadas por Aristóteles. 

 CAA 

 HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía 
de Aristóteles por contribuír ao 
desenvolvemento do pensamento occidental, 
valorando positivamente a formulación 
científica das cuestións. 

 CMCCT 
 

 d 
 e 
 h 
 l 

 B2.8. Doutrinas éticas helenísticas: 
Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. 

 B2.9. Científicos helenísticos. 
 B2.10. A Biblioteca de Alexandría. 

 B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no 
helenismo, como o Epicureísmo, o Estoicismo 
e o Escepticismo, valorar o seu papel no 
contexto socio-histórico e cultural da época, e 
recoñecer a repercusión dos grandes 
científicos helenísticos, apreciando a gran 
importancia para occidente da Biblioteca de 
Alexandría. 

 HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas 
éticas helenísticas, e identifica algúns dos 
grandes logros da ciencia alexandrina. 

 CMCCT 
 

 Bloque 3. A filosofía medieval  

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño de 
Hipona: teoría da iluminación, filosofía da 
historia, o problema da certeza e a defensa da 
liberdade. 
 

 B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e 
o seu encontro coa filosofía a través das ideas 
fundamentais de Agostiño de Hipona, 
apreciando a súa defensa da liberdade, da 
verdade e do coñecemento interior ou a 
historia. 

 HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a 
relixión cristiá nas súas orixes, a través das 
teses centrais do pensamento de Agostiño de 
Hipona. 

 CCEC 
 

 d 
 e 
 h 

 B3.2. Escolástica medieval. Tomé de Aquino: 
relacións de razón e fe. Vías para a 
demostración da existencia de Deus. Lei moral. 
Relación coa filosofía antiga e coa agostiniana, 
a xudía e o nominalismo. O autor e o seu 

 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 
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contexto.  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 ideas e os ao cambios sociais da Idade 
Media, xulgando positivamente a 
universalidade da lei moral. 

 CSC 

 d 
 e 
 h 

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

 B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do 
pensamento de Guillerme de Ockham, cuxa 
reflexión crítica supuxo a separación entre 
razón e fe, a independencia da filosofía e o 
novo pulo para a ciencia. 

 HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do 
nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa 
importancia para a entrada na modernidade. 

 CCEC 
 
 

 Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración  

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 l 

 B4.1. A filosofía no Renacemento. Humanismo: 
novo concepto sobre a natureza humana. 

 B4.2. F. Bacon. Os prexuízos na investigación 
do coñecemento. 

 B4.3. Implicacións da revolución científica. 
 B4.4. Realismo político de Maquiavelo. 

 B4.1. Comprender a importancia do xiro do 
pensamento occidental que se deu no 
Renacemento e que anticipa a modernidade, 
valorando o novo humanismo que enxalza a 
"dignitas hominis", a investigación dos 
prexuízos do coñecemento de F. Bacon e as 
implicacións da Revolución Científica, e 
coñecer as teses fundamentais do realismo 
político de N. Maquiavelo. 

 HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual 
do xiro do pensamento científico que se deu no 
Renacemento, e describe as respostas da 
filosofía humanista sobre a natureza humana. 

 CMCCT 
 
 

 HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas 
fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas 
cos sistemas ético-políticos anteriores. 

 CSC 
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 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B4.5. Descartes: O método, o "cogito" 
(coñecemento e realidade) e o dualismo 
antropolóxico. 

 B4.6. Comparación do autor coa filosofía antiga 
e medieval, e relación coa Moderna. O autor e 
o seu contexto. 

 B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, 
distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía 
humanista e o monismo panteísta de Spinoza, 
e valorar a súa influencia no desenvolvemento 
das ideas e nos cambios socioculturais da 
Idade Moderna. 

 HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes 
como razón, certeza, método, dúbida, hipótese, 
"cogito", idea, substancia e subxectivismo, 
entre outros, e aplícaos con rigor. 

 CCL 
 

 HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Descartes, 
analizando o método e a relación entre 
coñecemento e realidade a partir do "cogito" e 
o dualismo no ser humano, en comparación 
coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

 CCL 

 HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía 
moderna e relaciónaos coas solucións 
aportadas por Descartes. 

 CCEC 

 HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía 
de Descartes por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e valora a 
universalidade da razón cartesiana. 

 CSC 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 
 l 

 B4.7. Hume: o coñecemento, crítica á 
causalidade e á substancia. Emotivismo moral. 
Comparación coa filosofía anterior. O autor e o 
seu contexto 

 B4.8. Locke: liberalismo político. 

 B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en 
relación co liberalismo político de Locke, e 
valorar a súa influencia no desenvolvemento 
das ideas e os cambios socioculturais da Idade 
Moderna. 

 HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como 
escepticismo, crítica, experiencia, percepción, 
inmanencia, asociación, impresións, ideas, 
hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, 
mérito, utilidade, felicidade, contrato social, 
liberdade e deber, entre outros, e úsaos con 
rigor. 

 CCL 
 

 HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais de Hume, distinguindo os 
principios e os elementos do coñecemento 
respecto á verdade, a crítica á causalidade e á 
substancia, e o emotivismo moral, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga e 
da medieval, e co racionalismo moderno. 

 CMCCT 
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 HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais 
do liberalismo político de Locke, identificando 
os problemas da filosofía moderna, e 
relaciónaas coas solucións aportadas por 
Hume. 

 CSC 

 HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de 
Hume por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios socioculturais da Idade 
Moderna, xulgando positivamente a procura da 
felicidade colectiva. 

 CSC 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B4.9. A Ilustración francesa. Rousseau: a crítica 
social, a crítica á civilización, o estado de 
natureza, a defensa do contrato social e a 
vontade xeral. 

 

 B4.4. Coñecer os principais ideais dos 
ilustrados franceses, afondando no 
pensamento de J.J. Rousseau, e valorar a 
importancia do seu pensamento para o 
xurdimento da democracia mediante unha orde 
social acorde coa natureza humana. 

 HFB4.4.1. Comprende os ideais que 
impulsaron os ilustrados franceses, e explica o 
sentido e transcendencia do pensamento de 
Rousseau, a súa crítica social, a crítica á 
civilización, o estado de natureza, a defensa do 
contrato social e a vontade xeral. 

 CSC 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B4.10. Idealismo transcendental. Kant: as 
facultades e límites do coñecemento. 

 B4.11. Lei Moral e paz perpetua. 
 B4.12. Relación do proxecto ilustrado de 

Rousseau coa filosofía Moderna e Kant. 
 B4.13. 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, 
analizando as facultades e os límites do 
coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, 
comparándoas coas teorías da filosofía antiga, 
medieval e moderna. 

 CCL 

 HFB4.5.3. Describe a teoría política de 
Rousseau, identificando os problemas da 
filosofía moderna e relacionándoa coas 
solucións achegadas por Kant. 

 CCL 
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 HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da 
filosofía de Kant por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e valora a 
dignidade e a procura da paz entre as nacións 

 CSC 

 Bloque 5. A filosofía contemporánea  

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B5.1. Marx: o materialismo histórico, a crítica 
ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e a súa 
visión humanista do individuo. 

 B5.2. Relación de Marx cos problemas da 
filosofía contemporánea. O autor e o seu 
contexto. 

 B5.1. Entender o materialismo histórico de 
Marx, en relación co idealismo de Hegel e con 
Feuerbach, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios 
socioculturais da Idade Contemporánea. 

 HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como 
dialéctica, materialismo histórico, praxe, 
alienación, infraestrutura, superestrutura, forzas 
produtivas, medios de produción, loita de 
clases, traballo, plusvalor e humanismo, entre 
outros, e utilízaos con rigor. 

 CSC 

 HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías fundamentais da filosofía de Marx, 
examinando o materialismo histórico e a crítica 
ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e 
expón a súa visión humanista do individuo. 

 CCL 

 HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía 
contemporánea en relación coas solucións 
achegadas por Marx. 

 CSC 

 HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais da Idade Contemporánea, 
xulgando positivamente a defensa da igualdade 
social. 

 CSC 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B5.3. Nietzsche: crítica á metafísica, á moral e 
á ciencia; a verdade como metáfora. 

 B5.4. O superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade de poder, e 
comparación coas teorías da filosofía antiga, 
medieval, moderna e contemporánea. O autor e 

 B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en 
relación co vitalismo de Schopenhauer, e 
valorar a súa influencia no desenvolvemento 
das ideas e os cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea. 

 HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 
crítica, traxedia, intuición, metáfora, 
convención, perspectiva, xenealoxía, 
transvaloración, nihilismo, superhome, vontade 
de poder, e eterno retorno, entre outros, e 
aplícaos con rigor. 

 CCL 
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o seu contexto. 
 B5.5. A vontade en Schopenhauer. 

 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 

 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de 
Ortega y Gasset por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios 
sociais e culturais da Idade Contemporánea 
española, e valorao seu compromiso coa 
defensa da cultura e da democracia. 

 CSC 

 b 
 c 
 d 
 e 
 h 

 B5.7. Filosofía crítica da escola de Frankfurt. A 
crítica a razón ilustrada e á idea de progreso. 

 B5.8. Racionalidade dialóxica de Habermas: os 
intereses do coñecemento e a acción 
comunicativa. 

 B5.9. Contribución de Habermas ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios 
sociais da Idade Contemporánea. 

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

 B5.4. Coñecer as teses fundamentais da crítica 
da Escola de Frankfurt, analizando a 
racionalidade dialóxica de Habermas, 
relacionándoo coa filosofía crítica da Escola de 
Frankfurt, e valorando a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Contemporánea. 
Coñecer as teses máis definitorias do 
pensamento posmoderno, identificando as 
teses fundamentais de Vattimo, Lyotard e 
Baudrillard, e valorar criticamente a súa 
repercusión no pensamento filosófico a partir 
de finais do século XX. 

 HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, 
como coñecemento, interese, consenso, 
verdade, enunciado, comunicación, 
desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos 
da filosofía posmoderna, como deconstrución, 
diferenza, cultura, texto, arte, e comunicación, 
entre outros, aplicándoos con rigor. 

 CSC 
 

 HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, 
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as 
teorías da filosofía de Habermas, distinguindo 
os intereses do coñecemento e a acción 
comunicativa, e as teorías fundamentais da 
posmodernidade, analizando a deconstrución 
da modernidade desde a multiplicidade da 
sociedade da comunicación. 

 CCL 

 HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía 
crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre 
elas, identificando os problemas da filosofía 
contemporánea. 

 CAA 

 HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de 
Habermas e do pensamento posmoderno por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e 
valora o seu esforzo na defensa do diálogo 
racional e o respecto á diferenza. 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONTIDOS 

                     BOQUE  INTRODUCTORIO. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

                                           Comentario de texto 

                                           Diálogo filosófico e argumentacións 

                                           Ferramentas de aprendizaxe e investigación filosóficas 

                                          Aplicación de competencias de tecnoloxía da información e da 

comunicación á Hstoria da Filosofía           

BLOQUE I. A FILOSOFÍA ANTIGA 

TEMA 1. O nacemento da filosofía. O paso do mito ó logos 

TEMA 2. Os filósofos presocráticos e o xiro antropológico 

TEMA 3. Platón: 

− Ontoloxía 

− Teoría do coñecemento 

− Ser humano e sociedade 

TEMA 4. Aristóteles: 

− A lóxica 

− A física 

− A metafísica 

− O ser humano: coñecemento , moral e política 

BLOQUE II. A FILOSOFÍA MEDIEVAL 

TEMA 5. A relación razón-fe 

TEMA 6. Santo Agostiño: 

 



− Os novos conceptos da filosofía medieval 

− A teoría da creación e o problema razón e fe 

− O sentido da historía 

    TEMA 7. San Tomás de Aquino: 

− O aristotelismo e a Escolástica 

− O problema razón e fe e a existencia de Deus 

− As leis     

                                                    TEMA 8. Gillerme de Ockham: 

− A crise da Escolástica 

− Ontoloxía e teoría do coñecemento 

− Antropoloxía, moral e política 

    TEMA 9. Nicolás Maquiavelo: 

− Humanismo e Renacemento 

− O realismo político 

 

         BLOQUE III. A FILOSOFÍA MODERNA 

 

                            TEMA 10.Descartes: 

− O problema do método 

− Teoría do coñecemento 

− A metafísica cartesiana 

− Antropoloxía e moral. 

−                                                      

    TEMA 11  Locke: 

− O debate Racionalismo- Empirismo 

− O coñecemento 

 



− O liberalismo político 

                                               TEMA 12 D. Hume: 

− O coñecemento 

− O emotivismo moral 

 

                                                 TEMA 13 Inmanuel  Kant: 

− Kant e a Ilustración 

− A teoría do coñecemento 

− O formalismo moral 

                                                                         

                                                                       

   BLOQUE IV. A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

 

    TEMA 14 K. Marx: 

− O materialismo histórico 

− A teoría da alienación 

− Crítica o modo de producción capitalista e a súa superación 

TEMA 15. F. Nietzsche: 

− A crítica ós valores da cultura occidental 

− O nihilismo 

− A teoría do superhome e a vontade de poder 

    TEMA 16. L. Wittgenstein 

                                                                       -   Filosofía e linguaxe 

                                                                       -   A filosofía como actividade e como 

terapéutica 

                                                TEMA 17. M. Heidegger 

 



                                                                       -   Ser, estar, existir 

                                                                       -   Pensamento e técnica 

                                                TEMA 18. J. Habermas 

− A escola de Frankfurt 

− Coñecemento e interese 

− A razón dialóxica 

                                                   TEMA 19. J. Ortega y Gasset e a filosofía española 

                                                                       -   A vida como realidade radical 

                                                                       -   O perspectivismo 

                                                        

 

 

 5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Dada o caráctar histórico da área e a  continuidade das problemáticas a través das 

distintas épocas, a seguinte distribución temporal é só orientativa, xa que a propia marcha 

do curso marcará as rupturas obrigadas pola estructura trimestal do curso escolar: 

 - 1º TRIMESTRE: BLOQUE I e II 

 - 2º TRIMESTRE: BLOQUE III 

 - 3º TRIMESTRE: BLOQUE IV 

 

 

6. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Analizar o contido dun texto filosófico, identificando os problemas, os conceptos e 

os termos específicos que aparecen, facendo explícita a súa estructura expositiva (teses, 

argumentos e conclusións). 

 



- Interpretar un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación entre o problema 

que formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro, diferenciando as 

propostas que contén doutras posibles posicións sobre o mesmo tema. 

- Comentar un texto filosófico, atendendo especialmente á identificación dos 

supostos implícitos que o sustentan, á consistencia dos seus argumentos e das súas 

conclusións, así como ó vixencia das súas aportacións na actualidade. 

- Ordenar e situar cronoloxícamente as diversas interpretacións filosóficas 

estudiadas, relacionándoas unhas coas outras, sinalando as súas similitudes e diferencias 

e recoñecendo a permanencia e a historicidade das propostas filosóficas. 

- Relacionar os problemas filosóficos e os seus autores, que os alumnos e as 

alumnas estudiaron, coas condicións históricas, sociais e culturais nas que xurdiron e ás 

que intentaron dar resposta. 

- Recoñecer as conceptualízacións de carácter excluínte e díscriminatorío 

(androcentrismo, etnocentrismo e outras) que poídan aparecer no discurso filosófico das 

distintas épocas. 

- Elaborar un traballo monográfico de investigación sobre algún aspecto da Historia 

do pensamento filosófico, atendendo especialmente ó proceso de recollida e de selección 

da información. 

- Participar en debates e en sesións de discusión sobre problemas filosóficos 

actuais, que susciten o interese dos alumnos e das alumnas, e nos cales estes deban 

aportar as súas propias reflexíóns e relacionalas con outras posicións de épocas pasadas, 

previamente estudiadas. 

 

7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ralizarase dúas  probas escritas por cada bloque temático Estas serán semellantes 
 os exames da Reválida cando se sáiba como van a ser.  A valoración de dita proba  

será a seguinte: 

 



 - Relación do pensamento do autor e da problemática do texto co marco histórico e 
intelectual da época (tamén con outros autores): 2,5 puntos. 

- Desenvolvemento da temática do autor do texto: 3 puntos. 
- Comprensión e explicación do texto: 3 puntos. 
- Redacción clara, ordenada, coherente e con rigor conceptual; corrección 

ortográfica, sintáctica e gramatical, madurez reflexiva: 1,5 puntos. 
 

   A nota da avaliación será a media dos dous exámenes, non se fai media con exámenes 

de menos dun catro. Por cada avaliación haberá un examen de recuperación, que seguirá 

os mesmos criterios e características que os exámenes anteriores. Haberá un examen 

final da materia, para quen  non a  teña aprobada,nas que se examinaran só das partes 

suspensas ou de todo. Dito exámen  tamén será para o alumnado que perda o dereito a 

avaliación continua 

A nota final de maio será o reflexo do progreso continuo do alumnado e o aprobado 
esixirá que o alumno/a teña aprobadas as tres avaliacións cun 5, ou ben acade o 5 no 
exame final da materia. 

O examen de Setembro constará de dúas preguntas e tres textos pequenos a elexir 
entre polo menos sete propostas. 
  

8.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Un dos principios básicos que ha ter en conta a intervención educativa é o da 
individualización, consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna 
a axuda pedagóxica que necesite en función das súas motivacións, intereses e 
capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. 
No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, 
motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite 
que os propios alumnos e alumnas resolvan esta diversidade mediante a elección de 
modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas 
materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e 
estilos de aprendizaxe que os alumnos e alumnas manifestan. 
É preciso, daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e 
alumnas e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes 
reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi 
rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes 
sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e 
outros necesitan descansos; algúns necesitan ser reforzados continuamente e outros non; 
hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención 
última de todo proceso educativo é lograr que os alumnos e alumnas alcancen os 
obxectivos propostos. 
Teremos que acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 

 



1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: 
a información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, 
resumos, paradigmas, etc. 

2.   A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen 
un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e alumnas. A 
variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a 
adaptación, como dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 
 
9.   AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 
 

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a 
súa propia práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na 
programación docente. 
Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de 
Avaliación do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da 
aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada 
materia. Os indicadores de logro permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que 
o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados en cada Estándar. 
Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e 
medidas educativas  que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o 
alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de aprendizaxe. 
A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica 
docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as 
estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do 
alumnado. 
Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, 
capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do 
grupo-clase deben ser consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás 
necesidades específicas dos alumnos para que poidan alcanzar as ensinanzas 
establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 
En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 
 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 
Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para 
conseguilo. 
Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 
 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 
 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do 
alumnado celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do 
alumnado, como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 
O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis 
adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou 
individuais que permitan solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e 
mediante recursos de apoio educativo. 
 
 
 
 
 
 

 



 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS  POLO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
                      I.E.S. RIBEIRA DO LOURO CURSO 2016-2017 
 
 
 
 
CONSTITUCIÓN DO GRUPO DA REDE DE ESCOLAS DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL: Nesta actividade poden participar todo o alumnado e o profesorado. A 
finalidade deste grupo e defender e dar a coñecer os Dereitos humanos. 
 
FACER UNHA CADEA HUMANA O DIA CONTRA A VIOLENCIA DE XËNERO: Esta 
actividade tratará de implicar a tódolos centros educativos de Torneiros 
Está dirixida a todo o alumnado 
 
EXPOSICIÓNS DE CARTEIS PARA CONMEMORAR O  ANIVERSARIO DO DÍA DOS 
DEREITOS HUMANOS: Esta actividade será realizada polo alumnado de primeiro a  cuarto da 
ESO 
 
VISITA O CENTRO DE ACEESCA: Esta actividade está programada para  cuarto da ESO con 
motivo de celebrar a data do Dia Dos Dereitos Humanos 
 
VISITA O CENTRO DE DÍA: Esta actividade está programada para  segundo e terceiro  da ESO 
con motivo de celebrar a data do Dia Dos Dereitos Humanos 
 
REPRESENTACIÓN DE MULLERES DESTACADAS NA CULTURA OCCIDENTAL: Esta 
actividade está programada para conmemorar o Día Da Muller ponderán participar nela todo o 
alumnado. Esta actividade realízase en conxunto con Departamento de Normalización Linguística. 
 
RETRINCOS TEATRAIS: Esta actividade está programada para conmemorar o día do libro e o 
día das letras galegas. Esta actividade realízase en conxunto con Departamento de Normalización 
Linguística.    
 
 
                                 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
                          PROXECTO LECTOR 
 VALORES ( 1,2,3,4) FILOSOFÍA  ( 4º DA ESO) 
 FILOSOFÍA  ( 1º BACHERALATO) E HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º BACHERALATO) 
 
   Nestas asignaturas a lectura, a comprensión escrita e oral, a capacidade para expresar, tanto a 
nivel oral como escrito, pensamentos, sentimentos... son obxectivos fundamentais . Tódolos temas 
trabállanse a partir de textos, debuxos, gráficas, viñetas... O alumnado fai resumos, esquemas,mapas 
copceptuais, disertacións, interpretacións, responde a preguntas sobre os textos; o que contribue a 
mellorar o hábito lector e a capacidade para entender o que len. Estas asignaturas contribuen a 
enriquecer o vocabulario, xa que estas disciplinas teñen un vocabulario propio, que o alumnado vai 
escribindo no seu caderno de clase e que en traballos sucesivos vai a ter que utilizar. Por outro lado 
o uso sistemático do debate contribúe a aumentar a competencia en comunicaqción lingüística, 
porque esixe un exercicio de escoita,exposición e argumentación 
   En moitas ocasións, as actividades levarán os alumnos e as alumnas a efectuar pequenos traballos 
de documentación e de investigación; utilizando para elo os fondos da biblioteca e as novas 
tecnoloxías. 

 



  Na asignatura de Filosofía de 1º Bac e Filosofía de 4º ESO,  no 2º e 3º trimestre o alumnado fai 
traballos monogáficos de investigación utilizando diferentes fontes: enciclopedias, libros,  internet... 
Estes traballos expoñense a nivel oral na clase. Nas tres avaliacións hai unha proposta de libros 
aconsellados, sobre os que poden facer un traballo para subir nota. Nestes traballos procúrase que o 
material necesario podan collelo na biblioteca, de tal xeito que non supoña unha carga económica 
para o alumnado, o mesmo tempo que non discrimine os máis desfavorecidos económicamente . 
   Na asignatura de historia da Filosofía tódolos filòsofos explicánse a partir dos textos. 
 
   LECTURAS RECOMENDADAS POLO DEPARTAMENTO: 
 
 
 Arsuaga J. l.: L a especie elegida 
 Bradbury R. : Fahrenheit 451 
 Camus A: El extranjero 
 Gaarder J.: el mundo de Sofía 
 Harris M.: Cerdos,vacas y brujas 
 Hesse H.: Sidharta 
 Hesse H..: Demian 
 Hesse H.:El lobo estepario 
 Kafka F.: carta al padre 
 Marx K.: O manifesto comunista 
 Mauro de Vasconcellos J.: A miña pranta de laranxa lima 
 Platón:  La República   
 Platón:  El Banquete 
 Platón: El Fedón 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mª VIRGINIA CALVIÑO BALTAR,  XEFA DE DEPARTAMENTO 

 

 



 

                                                                 

 

                 O PORRIÑO 30-10-2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


