
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:  IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 1º BAC
MATERIA: FILOSOFÍA 
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA:12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e 
breves, pertencentes a pensadores/as destacados/as.

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

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas 
estudadas na unidade, de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia

Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia, e demostrando un esforzo creativo

Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos como 
de internet

Saber racional. e explicación prerracional: distinguir  mito e maxia. 
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

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

 Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico 
fundamental

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

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

 Identifica  as problemáticas que implica o proceso do coñecemento da 
realidade, como é o dos seus graos.

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

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

Coñecer os métodos da ciencia Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, 
manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo.

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

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

 Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución.  Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da 
evolución

 Coñecer e reflexionar sobre as concepcións filosóficas sobre o ser 
humano como tal que se viñeron dando ao longo da filosofía 

Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron 
dando historicamente sobre o ser humano. Usa con rigor termos como 
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occidental, dualismo e monismo antropolóxico
 Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a xustiza e a 
felicidade, e sobre o desenvolvemento moral.

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual ou en grupo, de traballos e exposicións orais 
sobre temas da materia , utilizando o vocabulario pertinente e a 
corrección formal adecuada

Instrumentos:
Entrega de traballos e exposicións

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 20% do feito na terceira . As
recuperacións faránse a través duns traballos escritos.

Proba
extraordinaria
de setembro

Unha proba escrita que versará sobre os contidos das dúas primeiras 
avaliacións

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Todo o alumnado realizará un traballo con exposición oral sobre 
un tema dos dado ou sobre un aspecto que lle resulte 
interesante. Previamente teñen que mandarme un esquema do 
que van facendo,así como tamén consultan comigo todas as 
dúbidas que lle van xurdindo

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico
A través de  videoconferencias, e de consultas utilizando o correo 
electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:  IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 2º  BAC
MATERIA: HISTORIA da FILOSOFÍA 
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 
DATA:12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

 Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a diversidade 
de ideas .

Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o primeiro gran 
sistema filosófico, o de Platón

Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo intelixible, 
ben, razón, doxa, episteme,  reminiscencia, transmigración, virtude e xustiza, 
entre outros, e aplícaos con rigor.

Entender o sistema teleolóxico de Aristóteles, en relación co 
pensamento de Platón 

 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.

 Explicar a orixe do pensamento cristián e o seu encontro coa filosofía a 
través das ideas fundamentais de Agostiño de Hipona

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

Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en relación co agostinismo, a 
filosofía árabe

 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

Coñecer algunha das teorías centrais do pensamento de Guillerme de 
Ockham

Coñece as teses centrais do nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa 
importancia para a entrada na modernidade.

Comprender a importancia do xiro do pensamento occidental que se 
deu no Renacemento e que anticipa a modernidade  Explica as ideas ético-políticas fundamentais de N. Maquiavelo

 Entender o racionalismo de Descartes, distinguíndoo e relacionándoo 
coa filosofía humanista  e valorar a súa influencia no desenvolvemento 
das ideas e nos cambios socioculturais da Idade Moderna.

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.

Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político de 
Locke, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os 

Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político de Locke, e 
valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios 
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cambios socioculturais da Idade Moderna. socioculturais da Idade Moderna.
Coñecer os principais ideais dos ilustrados franceses, ingleses e alemáns
centrándose no filósofo Kant e valorar a importancia do seu 
pensamento para o xurdimento da democracia mediante unha orde 
social acorde coa natureza humana.

Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados franceses, ingleses e 
alemáns e explica o sentido e transcendencia do pensamento de Kant, na súa 
idea de Ilustración

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual  de preguntas semellantes ás das ABAU. 
Realización de comentarios de texto propostos nas probas ABAU

Instrumentos:
Entrega de preguntas e textos, a nivel oral a través de videoconferencias
e a nivel escrito mediante o correo   
electrónico

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 20% do feito na terceira . As
recuperacións faránse a  duns comentarios de texto escritos. E enviados 
polo correo

Proba
extraordinaria
de setembro

Unha proba escrita , que versará sobre os contidos das dúas primeiras 
avaliacións

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Todo o alumnado realizará os textos e as preguntas 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico
A través de  videoconferencias, e de consultas utilizando o correo 
electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto, fotocopias
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 4º ESO
MATERIA : FILOSOFÍA
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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CURSO 2019/2020
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CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Comprender o que é a reflexión filosófica  Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, e sentidos, 

Coñecer a orixe da filosofía occidental e as respostas dadas polos 
primeiros filósofos

Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché,

Comprender a profundidade da pregunta "quen son Define e caracteriza o que é a personalidade.
 Coñecer e explicar as teses centrais dalgunha teoría sobre a 
personalidade: ,.A Psicoanálise

 Analiza que se entende por inconsciente,
 preconsciente e consciente

 Investigar en internet en que consiste a filosofía da mente  Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos 
fundamentais de filosofía da mente.

Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o valor do coñecemento como
elemento motivador da conduta humana. Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do coñecemento

Coñecer a condición afectiva do ser humano, Analiza textos e diserta sobre a incidencia das emocións na conduta humana.
Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristótoles, . Analiza textos sobre o dualismo platónico e o monismo aristotélico
Describir  a concepción cartesiana do  ser humano Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo".
Recoñecer a dimensión social e cultural do ser humano, Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade
Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de sociedade Describe a socialización primaria e secundaria.
Reflexionar sobre o posible papel activo dun/dunha mesmo/a na 
construción da cultura e compara as culturas

Coñece o relativismo cultural e o etnocentrismo, e reflexiona sobre eles

Comprender a facultade racional como específica do ser humano e as 
súas implicacións,

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

Coñecer a concepción contemporánea sobre a intelixencia Explica e diferencia os tipos de intelixencia
Comprender algúns dos principais tipos de verdade Define a verdade por correspondencia , por consenso

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual ou en grupo, de traballos e exposicións orais 
sobre temas da materia , utilizando o vocabulario pertinente e a 
corrección formal adecuada

Instrumentos:
Entrega de traballos e exposicións

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 20% do feito na terceira . As
recuperacións faránse a través duns traballos escritos.

Proba
extraordinaria
de setembro

Unha proba escrita que versará sobre os contidos das dúas primeiras 
avaliacións

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Todo o alumnado realizará un traballo con exposición oral sobre 
un tema dos dado ou sobre un aspecto que lle resulte 
interesante. Previamente teñen que mandarme un esquema do 
que van facendo,así como tamén consultan comigo todas as 
dúbidas que lle van xurdindo

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico
A través de  videoconferencias, e de consultas utilizando o correo 
electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade  Na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 1º ESO
MATERIA VALORES
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e
libre.

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 exercensobre 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.

 Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes,
as súas características e a influencia que exercen sobre os seus membros na
determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa información obtida. 

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

Identifica en que consiste a personalidade e os factores xenéticos,  sociais,
culturais  e  do  contorno  que  inflúen  na  súa  construción,  e  aprecia  a
capacidade de autodeterminación no ser humano. 

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

 Define a intelixencia emocional  e  as  súas características,  valorando a súa
importancia na construción moral do ente humano.

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.

Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias
que ten este feito na súa vida persoal e moral.

 Interpretar e apreciar o contido   e   a   estrutura   interna   da DUDH, 
coa finalidade de coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto.

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. 
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– 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.

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

.  Dá  razóns  sobre  a  orixe  histórica  do  problema  dos  dereitos  da  muller,
recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que  fomentaron  a
violencia e a desigualdade de xénero

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual de traballos e  sobre os Dereitos Humanos , 
utilizando o vocabulario pertinente e a corrección formal adecuada

Instrumentos:
Entrega de traballos 

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 10% do feito na 
terceira .Non hai recuperacións ,xa que a avaliación ata o 13 de Marzo, 
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai alumnado para Setembro xa que a avaliación ata o 13 de Marzo,
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Todo o alumnado Iinteresado en mellorar a nota,realizará un 
traballo relacionado cos Dereitos Humanos

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade  Na páxina web do centro.
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Adaptación DA PROGRAMACIÓN Didáctica. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES Ribeira do Louro 

CURSO: 2º eso 

MATERIA VALORES 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 

DATA: 12-5-2020 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

ÍNDICE 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Avaliación e cualificación. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Información e publicidade. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

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

Describe as características principais da persoa: substancia independente, racional e libre. 

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 exercensobre 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. 

Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes, as súas características 
e a influencia que exercen sobre os seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un 
resumo coa información obtida. 

Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do coñecemento das súas semellanzas, 
diferenzas e relacións. 
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. 
Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que conduce. 
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. 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
Avaliación e cualificación 
Procedementos: 
Elaboración individual de traballos e sobre os Dereitos Humanos , utilizando o vocabulario pertinente 
e a corrección formal adecuada 
Instrumentos: 
Entrega de traballos 



Cualificación final 
A nota media das dúas avaliacions, máis un 10% do feito na terceira .Non hai recuperacións ,xa que 
a avaliación ata o 13 de Marzo, foi en todo o alumnado de Valores positiva 
Proba extraordinaria de setembro 
Non hai alumnado para Setembro xa que a avaliación ata o 13 de Marzo, foi en todo o alumnado de 
Valores positiva 
Alumnado de materia pendente 
Criterios de avaliación: 
Non procede 
Criterios de cualificación: 
Non procede 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 
Actividades 
Todo o alumnado Iinteresado en mellorar a nota,realizará un traballo relacionado cos Dereitos 
Humanos 
Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe comunicación a través do correo 
electrónico 
Materiais e recursos 
Internet, libro de texto 
Información e publicidade 
Información ao alumnado e ás familias 
Correo electrónico , chamadas telefónicas e videoconferencias 
Publicidade 
Na páxina web do centro. 
 



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 3º ESO
MATERIA VALORES
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

 Describe as  características principais da persoa: sustancia independente, 
racional e  libre

 Comprender a  crises da identidade persoal que xorde na  adolescencia
e as  súas causas, describindo as características dos grupos que forman 
e as influencias que exercen sobre seus membros, co el fin de tomar 
conciencia da necesidade que teñen  para seguir crecendo moralmente 
e pasar a  vida adulta.

-Coñece información, de fontes diversas, acerca dos grupos de adolescentes, 
as súas s características e a influencia que exercen sobre os seus  membros na
l determinación da súa  conduta

 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.

 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.  

Destacar as  características  da democracia e  a  súa  relación  cos 
conceptos  de  "Estado  de  dereito" e "división de poderes.

 Define  o  concepto  de "Estado  de  dereito"e explica   a   división   de 

poderes proposta por Montesquieu 
  Analizar a elaboración   da   DUDH   e a creación  da  ONU.  
Circunstancias históricas, obxectivos de ambos os acontecementos e 
papel da DUDH como código ético de conduta dos estados.

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.

 Interpretar e apreciar o contido   e   a   estrutura   interna   da DUDH, 
coa finalidade de coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto.

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. 
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– 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.

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

Dá  razóns  sobre  a  orixe  histórica  do  problema  dos  dereitos  da  muller,
recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que  fomentaron  a
violencia e a desigualdade de xénero

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual de traballos e  sobre os Dereitos Humanos , 
utilizando o vocabulario pertinente e a corrección formal adecuada

Instrumentos:
Entrega de traballos 

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 10% do feito na 
terceira .Non hai recuperacións ,xa que a avaliación ata o 13 de Marzo, 
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai alumnado para Setembro xa que a avaliación ata o 13 de Marzo,
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Todo o alumnado Iinteresado en mellorar a nota,realizará un 
traballo relacionado cos Dereitos Humanos

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade  Na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 4º ESO
MATERIA VALORES
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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

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,

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

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.

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

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.

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

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

Dá  razóns  sobre  a  orixe  histórica  do  problema  dos  dereitos  da  muller,
recoñecendo  os  patróns  económicos  e  socioculturais  que  fomentaron  a
violencia e a desigualdade de xénero
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Elaboración individual de traballos e  sobre os Dereitos Humanos , 
utilizando o vocabulario pertinente e a corrección formal adecuada

Instrumentos:
Entrega de traballos 

Cualificación
final

A nota media das dúas avaliacions, máis  un 10% do feito na 
terceira .Non hai recuperacións ,xa que a avaliación ata o 13 de Marzo, 
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai alumnado para Setembro xa que a avaliación ata o 13 de Marzo,
foi en todo o alumnado de Valores positiva

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Todo o alumnado Iinteresado en mellorar a nota,realizará un 
traballo relacionado cos Dereitos Humanos

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conexión a Internet. Todo o alumnado recibe 
comunicación a través do correo electrónico

Materiais e recursos Internet, libro de texto
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico , chamadas telefónicas  e videoconferencias

Publicidade  Na páxina web do centro.
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