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DATOS XERAIS 
 
 O departamento de Filosofía está integrado polo profesor Pedro Domínguez 
López, xefe do departamento e profesor titular das  disciplinas  de  Filosofía en 1º de 
BAC (dous grupos  de  tres  sesións semanais), Historia da Filosofía en 2º de BAC  
( catro ),  Ética e Filosofía do Dereito en 2º de BAC (dúas)  e  Psicoloxía  de  2º  BAC  
(dous  grupos  de  tres  sesións). 
 
         As  sesións  de  Valores  Éticos  (E.S.O.)  son  impartidas   polos  docentes   
Emma  María  Calvo  (1º , 3º), e pola docente Pilar Villaverde García, substituta da 
profesora titular Silvia Rodríguez Mouriz (2º, 4º). 
     
 
          O horario semanal destinado á Xefatura do departamento   será  os   lvenres  de 
09:10   a  10:10. 
 
          A  sesión  de  atención  ós  pais  é  o   mércores  de  11:20  a  12:10. 
 
          Os  discentes  reciben  unha  folla  informativa  coa  información  máis  relevante 
da  presente  programación  didáctica  :  instrumentos  e  procedementos  de  
avaliación,  criterios  de  cualificación,  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  
estándar  e  contidos  mínimos  esixibles.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Asdo.:  Pedro  Domínguez  López. 
             Ferrol, setembro  do  2020. 
 
*************************************************************************************************** 
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 1.   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
          
1.1.- O CENTRO E O ALUMNADO 
 
    O IES Ricardo Carballo Calero sitúase no barrio ferrolán de Caranza. Na 
composición do seu alumnado destaca a pouca presencia de matriculados/as na liña 
de ESO e unha cantidade axeitada de alumnos/as de bacharelato distribuídos en  tres 
modalidades: Artes Escénicas, Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias 
Sociais. O centro oferta ademáis tres ciclos da familia profesional de Imaxe Persoal así 
como un ciclo de Formación Profesional Básica (Peiteado e Estética). 
 
 
 
 
1.2.- MARCO LEGAL DA PROGRAMACIÓN 
 
  
 
-Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo 
básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro 
de 2015).  
 
-Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29). 
 
-Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
do 29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria, Decreto 
105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9). 
 
-Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para centros docentes nas etapas de educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e oferta (DOG do 21). 
 
-Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 
2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 
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2.-CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTE DAS COMPETENCIAS 
    CLAVES. 
 
       2.1.-  FILOSOFÍA 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

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. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

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. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

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. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

  
2.2.-  ANTROPOLOXÍA 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

ANTB2.6.1. Identifica e describe mediante 
pequenos textos a complexidade do ser 
humano, a través da súa peculiar unidade e 
diversidade. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

ANTB3.9.2. Define os principais paradigmas 
teóricos para a súa interpretación. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

ANTB1.3.1. Distingue sinteticamente as 
características propias das escolas 
antropolóxicas, elaborando un mapa 
conceptual. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 
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2.3-  HISTORIA  DA FILOSOFÍA 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

B1.1. Comentario de texto.  CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

B1.2. Diálogo filosófico e argumentación. CL 
AA 
CSC 
CEC 

B1.3. Ferramentas de aprendizaxe e 
investigación da filosofía. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
2.4.-  PSICOLOXÍA 
 
ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das 
achegas que a psicolóxica realizou na 
comprensión dos fenómenos humanos, 
identificando os problemas específicos dos que 
se ocupa e as conclusións achegadas. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas 
e diferenzas, as teorías da personalidade, como 
as provenientes da psicanálise, o humanismo, 
as tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo, 
valorando as achegas que cada unha delas 
realizou no coñecemento da natureza humana. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender 
a aprender, realizando os seus propios mapas 
conceptuais, utilizando medios informáticos, 
acerca das seguintes teorías: psicanálise, 
condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, 
humanismo e psicobioloxía. 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES Ricardo Carballo Calero 
Programación Didáctica do Departamento de Filosofía 

Curso 2020-21 

7 
 

 
 
2.5.-  ÉTICA E  FILOSOFÍA  DO  DEREITO 
 
 
ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

EFDB2.1.1. Expón a dimensión prescritiva da 
ética e a súa utilidade para fundamentar 
códigos morais racionalmente baseados, 
disertando por escrito sobre as consecuencias 
que para a racionalidade supón a variedade 
destes códigos. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

EFDB2.5.3. Argumenta, en colaboración grupal, 
sobre problemáticas éticas contemporáneas, 
identificando as posicións que sobre eses 
problemas manteñen as teorías éticas, e 
incorporando na súa análise moral tanto o plano 
material como o formal-procedemental das 
normas, transferindo a situacións concretas os 
conceptos e os principios éticos adquiridos. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

EFDB4.4.3. Selecciona e integra fontes de 
información diferentes, e transfire conceptos 
desenvolvidos ao longo do proceso de 
aprendizaxe a situacións e acontecementos 
salientables da actualidade (discriminación, 
tortura, terrorismo, fundamentalismo, ausencia 
de liberdades, etc.), examinándoos á luz da 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos e 
argumentando sobre eles, amosando tolerancia 
e respecto cara ás opinión das demais persoas, 
pero guiándose polo rigor, a coherencia e a 
solidez dos argumentos empregados. 
 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
2.6.-  VALORES  ÉTICOS  4º  E.S.O. 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en 
grupo, acerca das terribles consecuencias que 
pode ter para o ser humano o fenómeno da 
globalización, se non se establece unha 
regulación ética e política (egoísmo, 
desigualdade, interdependencia, 
internacionalización dos conflitos armados, 
imposición de modelos culturais determinados 

CL 
AA 
CSC 
CEC 
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por intereses económicos que promoven o 
consumismo e a perda de liberdade humana, 
etc.).  

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
2.7.-   VALORES  ÉTICOS  3º  E.S.O. 
 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

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

CL 
AA 
CSC 
CEC 

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
2.8.-  VALORES  ÉTICOS  2º  E.S.O. 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 
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VEB6.3.2. Presenta unha actitude de tolerancia 
e respecto ante as opinións que se expresan na 
confrontación de ideas, coa finalidade de 
solucionar os  dilemas éticos, sen esquecer a 
necesidade de empregar o rigor na 
fundamentación racional e ética de todas as 
alternativas de solución formuladas. 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

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

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
2.9.-  VALORES  ÉTICOS  1º  E.S.O. 
 
 

ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da 
crítica racional, como medio indispensable para 
adecuar aos valores éticos universais 
establecidos na DUDH os costumes, as 
normas, os valores, etc., do seu medio, 
rexeitando todo o que atente contra a dignidade 
do humano e os seus dereitos fundamentais.  
VEB3.4.1. Explica o que son os valores e as 
súas      principais características, e aprecia a 
súa importancia na vida individual e colectiva 
das persoas. 

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

VEB1.5.3. Atopa, disertando en grupo, a 
relación entre algunhas virtudes e valores éticos 
e o desenvolvemento das capacidades de 
autocontrol emocional e automotivación, tales 
como a sinceridade, o respecto, a prudencia, a 
temperanza, a xustiza e a perseveranza, entre 
outras 

CL 
AA 
CSC 
CEC 

VEB1.2.1. Coñece información, de fontes 
diversas, arredor dos grupos de adolescentes, 
as súas características e a influencia que 
exercen sobre os seus membros na 
determinación da súa conduta, e realiza un 
resumo coa información obtida.  

CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
 
 
3.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO 
     
    O  Decreto  86/2015  de  25  de  xuño  establece  os  obxectivos  para  a  
E.S.O.    e   o   Bacharelato.   
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4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
     AVALIABLE. 
 
4.1.-  TEMPORALIZACIÓN 
 
4.1.1.-  Filosofía 
 
 
TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 

1ª   AVALIACIÓN B6.20  TEORÍA  HUMANISTA  : 
            MASLOW. 
            INTELIXENCIAS   MÚLTIPLES  : 
            GARDNER. 
B6.2     KOLHBERG  :    
            O  DESENVOLVEMENTO 
            MORAL. 

2ª  AVALIACIÓN B5.3     CONDUTISMO. 
            PROCESO   DE 
            SOCIALIZACIÓN. 
            PSICOLOXÍA   COGNITIVA. 

3ª   AVALIACIÓN B5.13  PSICANÁLISE. 
B6.13  MODELOS   DE  DEMOCRACIA. 

 
4.1.2.-  Antropoloxía 
 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 

1ª   AVALIACIÓN B1.2 
B2.2 
B2.5 

2ª  AVALIACIÓN B3.2 
B3.3 
B3.4 
B3.8 
B3.9 

3ª   AVALIACIÓN B4.2 
B4.5 
B5.2 
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4.1.3.-  Historia  da  Filosofía 
 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 

1ª   AVALIACIÓN B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.6 
B2.7 

2ª  AVALIACIÓN B2.10 
B3.1 
B3.2 
B3.4 
B4.1 
B4.3 

3ª   AVALIACIÓN B4.8 
B4.9 
B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 

 
 
4.1.4.-  Psicoloxía 
 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 

1ª   AVALIACIÓN B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.6 

2ª  AVALIACIÓN B4.1 
B4.2 
B4.4 
B4.5 
B4.7 
B4.9 

3ª   AVALIACIÓN B5.5 
B5.15 
B5.20 
B5.21 
B6.5 
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4.1.5.-  Ética  e  Filosofía  do  Dereito 
 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTIDOS 

1ª   AVALIACIÓN B1.1 
B1.3 
B1.4 
B1.5 
B1.7 

2ª  AVALIACIÓN B1.9 
B1.10 
B1.11 
B1.12 
 

3ª   AVALIACIÓN B3.2 
B3.3 
B4.4 
B4.6 
 

 
4.2.-  GRAO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  PARA  SUPERAR  A  MATERIA 
 
4.2.1.-  Filosofía 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

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 

Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B5.3. A dialéctica natureza-cultura no 
proceso de antropoxénese e de 
construción da identidade propia 
humana. 
B5.11. Cuestión do sentido, a esencia e 
a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o 
destino, o azar, a historia e a necesidade 
de transcendencia. 
B5.12. Reflexión filosófica sobre o corpo. 
B5.13. Teorías filosóficas sobre a 
relación entre mente e corpo. 
B6.2. A ética como reflexión sobre a 
acción moral: carácter, conciencia e 
madureza moral. 
B6.6. A xustiza como virtude ético-
política. 
B6.7. Relativismo e universalismo moral. 
B6.8. Fundamentos filosóficos do 
Estado. 
B6.9. Principais interrogantes da filosofía 
política. 
B6.13.Contractualismo: Hobbes, Locke, 
Rousseau e Montesquieu. 



IES Ricardo Carballo Calero 
Programación Didáctica do Departamento de Filosofía 

Curso 2020-21 

13 
 

saberes distintos da 
filosofía. 

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

Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

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. 

Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

B6.20. Creatividade. 

  

 
4.2.2.-  Antropoloxía 
 

ESTÁNDAR DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

ANTB2.6.1. Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B1.1. Características, obxecto, método e 
técnicas dos estudos antropolóxicos. 
B1.2. Ramas da antropoloxía: física, 
cultural, social e filosófica. 
B1.3. Escolas antropolóxicas 
B2.2. Bases fisiolóxico-biolóxicas do 
comportamento humano. 
B2.5. Antropoloxía e arqueoloxía: do 
Paleolítico ao xurdimento dos primeiros 
estados modernos. 
B3.2. Interiorización da cultura: axentes 
e procesos da endoculturación. 
B3.3. Análise da cultura: perspectivas  
EMIC e ETIC. 
B3.4. Dinámica das culturas e 
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contidos). 

ANTB3.9.2. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

ANTB1.3.1. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

diversidade cultural. 
B3.7. Linguaxe. 
B3.8. Arte e técnica. 
B3.9. Relixión. 
B4.2. Produción de bens e economía. 
B4.3. Reprodución social e sexualidade. 
B4.4. Relacións de parentesco. 
B4.5. Lei, orde e conflito. Guerras e  
xurdimento do Estado. 
B5.2. Análise filosófica da especificidade 
humana. 

  

 
 
4.2.3.-  Historia  da  Filosofía 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

B1.1. Comentario 
de texto. 

Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

B1.2. Diálogo 
filosófico e 
argumentación. 

Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

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 
B2.4. Platón: ontoloxía e coñecemento; 
concepción dualista do ser humano; 
dimensión antropolóxica e política da 
virtude; o autor e o seu contexto. 
   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. 
B2.8. Doutrinas éticas helenísticas: 
Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. 
B2.9. Científicos helenísticos. 
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respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

B1.3. Ferramentas 
de aprendizaxe e 
investigación da 
filosofía. 

Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

B2.10. A Biblioteca de Alexandría. 
B3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño 
de Hipona: teoría da iluminación, filosofía 
da historia, o problema da certeza e a 
defensa da liberdade. 
B3.2. Escolástica medieval. Tomé de 
Aquino: relacións de razón e fe. Vías 
para a demostración da existencia de 
Deus. Lei moral. Relación coa filosofía 
antiga e coa agostiniana, a xudía e o 
nominalismo. O autor e o seu contexto. 
B3.4. Crise da Escolástica no século XIV: 
nominalismo de Guillerme de Ockham. 
Relacións entre razón e fe. Novo pulo 
para a ciencia. 
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. 
B4.5. 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.  
B4.8. Locke: liberalismo político. 
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. 
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. 
B5.3. Nietzsche: crítica á metafísica, á 
moral e á ciencia; a verdade como 
metáfora. 
B5.4. O superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade de 
poder, e comparación coas teorías da 
filosofía antiga, medieval, moderna e 
contemporánea. O autor e o seu 
contexto. 
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4.2.4.-  Psicoloxía 
 

ESTÁNDAR DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

PSB1.3.1. Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

PSB5.2.1. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

PSB1 3.2.  Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A  
psicoloxía e outros saberes. 
B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, 
condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, 
humanismo e psicobioloxía. 
B1.10. Textos de autores como W. 
Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e 
B. F. Skinner, entre outros. 
B2.1. Anatomía do encéfalo humano. 
Comparativa co doutros animais. 
B2.2. Filoxénese da evolución do 
cerebro humano e relación coa conduta. 
B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, 
impulso nervioso e neurotransmisores. 
B2.4. Áreas do cerebro e as funcións 
que executan. 
B2.6. Impulso que deron as técnicas de 
investigación do cerebro para o estudo 
do comportamento e a 
solucióndalgunhas patoloxías. 
B3.2. Teorías sobre a percepción: 
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía. 
B3.4. Ilusións ópticas e trastornos 
perceptivos.  
B3.6. Factores individuais e sociais que 
inflúen na percepción. 
B3.7. A memoria. Atención e 
concentración. 
B3.9. Alteracións da atención. 
B3.13.Distorsións e alteracións da 
memoria. 
B4.1. Teorías da aprendizaxe: 
condicionamento clásico; aprendizaxe 
por ensaio-erro; condicionamento 
instrumental; teoría cognitiva; 
aprendizaxe social. 
B4.2. Técnicas de condicionamento na 
publicidade. 
B4.4. Teorías actuais sobre a 
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intelixencia: teoría factorial de Spearman, 
multifactorial de Thurstone, e teorías de 
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 
B4.5. Fases do desenvolvemento da  
intelixencia segundo J. Piaget. 
B4.6. O CI e os problemas da medición 
da intelixencia. 
B4.7. Procesos cognitivos superiores: 
pensamento, razoamento e creatividade. 
B4.8. A intelixencia emocional e as súas 
competencias. 
B4.9. Posibilidades, alcance, límites e 
perigos da intelixencia artificial. 
B5.1. Teorías sobre a motivación: 
momeostática; das necesidades; do 
incentivo; cognitivas; psicanalíticas; 
humanistas. 
Alternativas á frustración: agresión, logro 
indirecto, evasión, depresión ou 
aceptación. 
B5.5. Teorías da personalidade. 
B5.9. Drogas; alteracións de conciencia 
e de personalidade. 
B5.10. Identidade e autoestima. 
B5.11. Perspectivas, modelos de estudo 
e métodos usados para tratar as 
psicopatoloxías.  
B5.15. Trastornos en relación á 
personalidade. 
B5.17. Compoñentes hereditarios e 
aprendidos dos afectos. 
B5.18. Relación entre emoción e 
cognición. intelixencia segundo J. Piaget. 
B5.20. Teorías sobre a emoción, como 
experiencia, como comportamento ou 
como suceso fisiolóxico. A 
psicoafectividade e o equilibrio da 
persoa. 
B5.21. Trastornos e problemas 
emocionais. 
B5.23. Comunicación emocional: 
linguaxe verbal e non verbal. 
B6.1. Impacto das diferenzas culturais no 
comportamento individual: a súa 
influencia nos esquemas cognitivos, na 
personalidade e na vida afectiva. 
B6.2. Proceso de socialización. 
Influencia no desenvolvemento persoal 
dos grupos, os papeis e os status 
sociais. 
B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: 
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impulsividade, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseveranza, 
volubilidade e falta de capacidade crítica. 
B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo 
laboral. Recursos humanos:selección de 
persoal, integración na empresa, e 
evolución persoal e profesional. 
B6.10. Aplicación da psicoloxía no 
mundo laboral. Factores psicolóxicos e 
desenvolvemento laboral: adaptación, 
innovación, traballo colaborador, xestión 
de coñecementos, creatividade, 
autoestima, proposición de retos, 
motivación, fomento da participación, 
autonomía e xeración de  ambientes 
creativos. 
 

  

 
 
4.2.5.-  Ética  e  Filosofía  do  Dereito 
 

ESTÁNDAR DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

EFDB2.1.1. Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

EFDB2.5.3. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B1.1. Ética e moral. 
B1.2. Especificidade do feito moral. 
B1.3. Liberdade e racionalidade humana 
como condicións da responsabilidade 
moral. 
B1.4. Determinismos. 
B1.5.Autonomía moral segundo Kant: 
autoimposición de normas. 
B1.6. Características das normas morais. 
B1.7. Normas morais e outros códigos 
normativos. 
B1.8. Historicidade e variedade social 
dos códigos morais. 
B1.9. Riscos do etnocentrismo na 
fundamentación intersubxectivista das 
normas morais. 
B1.10. Perda de validez e sentido das 
normas morais nas posicións relativistas. 
B1.11. Límites da fundamentación 
subxectivista das normas morais. 
B1.12. Fundamentación obxectivista das 
normas morais. Problema da realidade 
dos valores. 
B1.13. Falacia naturalista. 
B2.6. Deontoloxía, consecuencialismo e 
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actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

EFDB4.4.3. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

éticas da virtude na reflexión ética 
contemporánea. 
B2.8. O material e o formal-
procedemental como bases da análise 
ética. 
B3.2. Comparativa das normas xurídicas 
fronte ás normas morais. Semellanza, 
diferenzas e relación dialéctica. 
B3.3. Conflito entre legalidade e 
moralidade. 
B4.4. Criterios para a xustiza distributiva: 
necesidade, mérito e igualdade. 
B4.6. Democracia: carácter específico da 
súa lexitimidade. 
B4.7. Léxico xurídico-político asociado 
ao concepto de democracia. 
B4.8. Valores democráticos: liberdade, 
igualdade, solidariedade e pluralismo 
político. 
B4.10. A Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos como norma fundante 
dos ordenamentos xurídicos orientados á 
xustiza global. 

  

 
4.2.6.-  Valores  Éticos  4º  E.S.O. 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

VEB5.3.1. Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

VEB4.2.1. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

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. 
B2.4. Medios de comunicación de masas 
e socialización global. Conflito entre 
liberdade de expresión outros dereitos. 
B4.1. Democracia e xustiza. 
B4.2. Deberes cívicos como 
cumprimento de valores éticos e como 
defensa e difusión dos dereitos 
humanos. 
B4.3. Perigos dunha globalización sen 
valores éticos. 
B6.1. Validez ética dos proxectos 
científicos e tecnolóxicos. 
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das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

VEB6.1.1. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

  

 
 
4.2.7.-  Valores  Éticos  3º  E.S.O. 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

VEB4.2.1.  Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

VEB4.5.3. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

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 proposta de 
Montesquieu e a súa función de control 
do Estado por parte da cidadanía. 
B4.5. Deber moral da participación 
cidadá no exercicio da democracia. 
B4.8. Dereitos e liberdades públicas 
fundamentais na Constitución española. 
B5.10. Problemas aos que se enfronta o 
exercicio dos dereitos civís e políticos da 
DUDH. 
 

  



IES Ricardo Carballo Calero 
Programación Didáctica do Departamento de Filosofía 

Curso 2020-21 

21 
 

implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

VEB5.6.1. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

 
4.2.8.-  Valores  Éticos  2º  E.S.O. 
 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

VEB3.1.2.  Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

VEB6.3.2. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

VEB4.1.2. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B3.2. Reflexión ética como guía racional 
de conduta. 
B3.4. Etapas do desenvolvemento moral 
en Piaget e Köhlberg. Paso da 
heteronomía á autonomía moral. 
B3.5. A liberdade como raíz da estrutura 
moral da persoa. 
B3.7. Valores éticos e dignidade 
humana. 
B4.2. Semellanzas, diferenzas e 
relacións entre valores éticos e valores 
cívicos. 
B6.1. Dimensión moral da ciencia e da 
tecnoloxía polo seu impacto en todos os 
ámbitos da vida humana. 
B6.2. Valores recollidos na DUDH como 
criterio para fixar límites á investigación 
científico-tecnolóxica. 
B6.3. Problemas da tecnodependencia. 
B6.4. Dilemas morais que presentan os 
avances en medicina e biotecnoloxía. 
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subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

 
4.2.9.-  Valores  Éticos  1º  E.S.O. 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

GRAO  MÍNIMO  
DE  
CONSECUCIÓN  
DE  CADA  
ESTÁNDAR 

VEB2.2.3. 
VEB3.4.1. 

Realización de  
composicións  
escritas  - exames,  
disertacións  e  
traballos  
monográficos-  con  
planificación,  orde,  
coherencia,  
claridade  e  
corrección  
(estética,  
gramatical  e  de  
contidos). 

VEB1.5.3. Participar  no  
diálogo construtivo  
de  maneira 
colaborativa. 
Unha  actitude  de  
respecto  e  aprecio  
das  persoas  
(docentes  e  
discentes),  
contidos,  
actividades  e  
materiais  
implicados  no  
proceso  de  
ensino-
aprendizaxe. 

VEB1.2.1. Aplicación  das  
técnicas  de  estudo  
e  lectura  activa :  
subliñar,  
esquematizar  e  
resumir. 

 

CONTIDOS  MÍNIMOS  ESIXIBLES 

B1.1. O concepto problemático de 
persoa. Significado etimolóxico. 
B1.2. Características da persoa: 
independencia, racionalidade e 
liberdade. 
B1.3. Dignidade da persoa: a persoa 
como ser moral. 
B1.5. Desenvolvemento da autonomía 
persoal na adolescencia. Control da 
conduta e escolla de valores éticos. 
B1.6. Personalidade: factores xenéticos, 
sociais, culturais e do contorno ambiental 
que inflúen na súa construción. 
Capacidade de autodeterminación no ser 
humano. 
B1.10. Valores éticos e capacidade de 
autocontrol emocional. 
B2.6. Necesidade da crítica racional para 
alcanzar valores éticos universais, 
exemplificados na DUDH e baseados na 
dignidade humana. 
B2.12. Valores e virtudes éticas nas 
relación interpersoais. 
B3.10. Valores e normas éticas, e os 
seus efectos beneficiosos para a persoa 
e para a comunidade. 
B5.1. Preámbulo da DUDH: a dignidade 
das persoas como fundamento dos seus 
dereitos universais, inalienables e 
innatos. 
B5.2. Dereitos da muller: patróns 
económicos e socioculturais que 
fomentaron a violencia e desigualdade 
de xénero. 
B5.3. Dereitos da infancia. 
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4.3.-  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN 
 
4.3.1.-  Filosofía 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

FIB1.1.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Probas  escritas  :  exames,  
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

FIB1.2.1. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo.  
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

FIB1.3.1. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

 
4.3.2.-  Antropoloxía 
 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

ANTB2.6.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:   Probas  escritas  :  exames,  
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

ANTB3.9.2. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

ANTB1.3.1. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 
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4.3.3.-  Historia  da  Filosofía 
 

 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

 
1ª  
A
V 

 
2ª  
A
V 

 
3ª 
AV 

 
INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

B1.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:   Probas  escritas  :  exames,  
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

B1.2. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

B1.3. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

 
4.3.4.-  Psicoloxía 
 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

PSB1.3.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Probas  escritas  :  exames,  
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

PSB5.2.1. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

PSB1 3.2. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 
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4.3.5.-  Ética  e  Filosofía  do  Dereito 
 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

EFDB2.1.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:   Probas  escritas  :  exames,  
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

EFDB2.5.3. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

EFDB4.4.3. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

 
 
4.3.6.-  Valores  Éticos  4º  E.S.O. 
 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

VEB5.3.1. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Proba  escritas  :  exames, 
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

VEB4.2.1. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

VEB6.1.1. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das técnicas  de  lectura  activa:  
subliñar, esquematizar  e  resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 
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4.3.7.-  Valores  Éticos  3º  E.S.O. 
 
 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

VEB4.2.1.   X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Proba  escritas  :  exames, 
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

VEB4.5.3. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

VEB5.6.1. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das  técnicas  de  lectura  activa:  
subliñar,  esquematizar  e  resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

 
 
4.3.8.-  Valores  Éticos  2º  E.S.O. 
 
 

ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

VEB3.1.2. X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Proba  escritas  :  exames, 
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

VEB6.3.2. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

VEB4.1.2. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das técnicas  de  lectura  activa:  
subliñar, esquematizar  e  resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 
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4.3.9.-  Valores  Éticos  1º  E.S.O. 
 
 
ESTÁNDAR  DE  
APRENDIZAXE 

1ª  
A
V 

2ª  
A
V 

3ª 
AV 

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  
AVALIACIÓN 

CRITERIOS  DE  
CUALIFICACIÓN 

VEB2.2.3. 
VEB3.4.1. 

X X X Procedemento:  Realización  de  composicións 
escritas. 
Instrumento:  Proba  escritas  :  exames, 
disertacións  e  traballos  monográficos. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

VEB1.5.3. X X X Procedemento:  Sesións  de  lectura  e  diálogo 
construtivo. 
Instrumento: Lectura  silenciosa  dun  texto.  O 
discente  deberá  subliñar  as  ideas 
fundamentais.  Participación  nun  diálogo. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión.  

33,33% 

VEB1.2.1. X X X Procedemento:  Realización  práctica. 
Instrumento:  Aplicación,  nas  diferentes  
tarefas,  das técnicas  de  lectura  activa:  
subliñar, esquematizar  e  resumir. 
Rúbrica  para  avaliar  a  comprensión. 

33,33% 

 
 
5.-  CONCRECIÓN METODOLÓXICA QUE REQUIRE A MATERIA. 
 
  

Principios  didácticos. 
 
Aquilo  que  nos  fai  pensar,  e  nos  implica  afectivamente,  fainos  aprender. 
Pensar  é  relacionar,  integrar  contidos  diferentes. 
O  suxeito  comprende  cando  é  capaz  de  relacionar  os  coñecementos  e  

aplicalos  na  realidade. 
A  escritura  é  unha  práctica  mental  moi  efectiva,  mellora  as  nosas  

capacidades para seleccionar,  precisar,  organizar,  aplicar  e  comprender. 
A  lectura  é  o  camiño  principal  que leva  á  cultura. 
En  suma,  ler  para  pensar,  falar  despois  de  pensar,  aprender  falando  e  

pensar  para  escribir. 
 
Proposta  metodolóxica. 
 
O  tratamento  didáctico  para  cada  tema  segue  os  principios  

psicopedagóxicos  da  concepción  construtivista  da  aprendizaxe  significativa,  
aplicados  nos  seguintes  pasos : 

 
1)   Exposición  dun  asunto  (problema)  que  fai  pensar  e  implica  conceptos,  

afectos  e  condutas.  Isto  causa  un  debate  mental,  a  persoa  experimenta  unha  
cuestión  - cognitiva,  afectiva  e  práctica -  que  necesita  resolver,  está  preocupada  
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e  ocupada,  participa  coas  súas  actitudes e  aptitudes  no  problema.  Necesita  
pensar,  xa  non  é  indiferente. 
          2)  Analizar  o  tema  problemático  mediante  a  información  conceptual,  unha  
mediación  explicativa  docente,  a  lectura  comprensiva  de  textos,  o  diálogo  
construtivo,  pescuda  de  coñecementos  na  internet  e  o  uso  de  producións  
audiovisuais  cun  valor  teórico-práctico  exemplificador. 

           3) Aplicación  dos  coñecementos  ós  problemas  da  realidade.  Así  o 
discente demostra  que  comprende.  E  ten  interiorizada  unha  ferramenta  cognitiva 
que  lle  permite proxectar  luz  sobre  as  cuestións  reais.  Deste  xeito  tamén 
experimenta  o  valor  da formación  cultural.  A  ignorancia  non  “ve”,  non comprende  
e non  resolve. 

 
            Tratamento  de  textos. 

 
En función  do  2º  paso  da  proposta  metodolóxica,  indicamos  a  seguinte  

secuencia  didáctica : 
1)  Lectura  activa.  O  subliñado  é  obrigatorio  e  avaliable. 
2)  Revisión  correctiva  do  texto  subliñado. 
3)  Coñecemento  do  vocabulario  explícito  e  implícito. 
4)  Intervención  docente :  mediación  explicativa  e  motivadora.  Contempla  a  

opción  dun  ditado  de  notas  explicativas. 
5)  Debate  construtivo  sobre  a  temática  do  texto. 
6)  O  discente  fai  unha  composición  escrita  - cun  esquema  previo,  

obrigatorio  e  avaliable -  para  mostrar  o  seu  grao  de coñecemento e  comprensión.  
O   escrito  deberá  ser  máis  ca  un   resumo.  Posuirá  un  carácter  explicativo  e  
integrador  dos  diferentes  contidos.  Unha  composición  escrita,  análise  explicativa  
e/ou  disertación  filosófica,  adaptada  ás  diferentes  temáticas  e  niveis  académicos. 

 
 Uso  pedagóxico  das  imaxes. 
 
O  tratamento  de  contidos  presentes  en  documentais,  películas,  fotos,  

cómics,  etc.;  terá  as  funcións  de  proporcionar  un  efecto  sorpresa  que  axude  a  
pensar  sobre  as  ideas  preestablecidas,  favorecer  unha  asociación  de  
experiencias,  ofrecer  a  conexión  coa  realidade  e  amosar  a  importancia  do  tema  
e  da  problemática  que  suscita. 

Por  cada  produción  audiovisual  proxectada  ,  os/as  estudantes redactarán  
un  resumo,  con  esquema  previo,  das  ideas  fundamentais  exemplificadas  nas  
imaxes.  Será  un  contido  útil  para  a  composición  escrita  indicada  no  tratamento  
de  textos. 

Un  resumo  semellante  tamén  é  esixible  sobre a  información  obtida  na  
internet. 
 
 
6.-  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR. 
 
 Non  hai  libros  de  texto ou  de  lectura  con  carácter  oficial.  Porén,  a  súa  
utilización  pode  ser  aplicada,  segundo  as  circunstancias  académicas,  de  xeito  
complementario. 

Por  cada  unidade  didáctica  indicada  na  programación  didáctica,  os/as  
estudantes  recibirán  un  material  reprográfico  - temas,  textos,  artigos,  imaxes  e  
gráficos -  elaborado  e/ou   seleccionado  polo docente.  Este  material  permanecerá   
arquivado  no  departamento  de  filosofía,  cunha  catalogación  que  corresponda  
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coa  programación  de  aula  en  cada  avaliación . A  intervención  docente  fará  unha  
análise  da  pertinencia  dun  ditado  de  notas  explicativas. 
  
7.-  CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
      ALUMNADO. 
       
     A  realización  dun  exame,  como  mínimo,  por  avaliación.  Nas   materias      
comúns  do  bacharelato  a  proba  constará  de   tres  apartados :  1)  Análise  
explicativa  dun  texto.  2)  Disertación  filosófica.  3)  Exposición  temática. 

  Cunha  valoración  respectiva,  do  tanto  por  cento  na  cualificación  da  
proba,  dun   25 %  para   o  apartado  1),  e  un  25  %  para  o  apartado  2).  O  
restante  50 %  para  os  contidos  da  exposición  temática,  segundo  a  
correspondencia  que  se  indicará  na  folla  de  exame,  en  función  das  tarefas  e  o  
seu  valor  proporcional :  composición  escrita  informativo-explicativa,  glosario  
comprensivo,  aplicación  da  teoría  nun  caso  práctico,  etc.    
           É  obrigatorio  e  avaliable  facer  un  esquema  previo  do  apartado 1)  .  
Tamén  será  preceptivo  e  computable  o  subliñado  do  texto.  En  consecuencia,  o  
aspecto  procedemental  (subliñado,  esquematizar  e  corrección  gramatical)  
constitúe  un  30  %  da  cualificación  global  da  proba,  cunha  ponderación  que  
dará máis  importancia  ás  faltas  de  ortografía  e  ós  defectos na  sintaxe.  Se  a  
incorrección  gramatical  é  excesiva,  entón  a  perda  de   porcentaxe  na  
cualificación  final  do  exame  acadará  o  máximo  que  lle  corresponda  ó  aspecto   
procedemental. 

 O  tratamento  de  textos indicado  na  metodoloxía  pode  ser  un  labor  
presencial  de  aula   ou  tarefa  para  realizar  no  domicilio.  En  ámbolos  dous  casos  
a porcentaxe  avaliadora  é  a  seguinte :  aspecto  conceptual  50  %,  procedemental  
30  %  e  actitudinal  20  %.  Co  propósito  de  capacitar  ó  alumnado  nas  técnicas  
de  estudio  e  de  lectura  activa,   decidiremos  a  pertinencia,  previa  análise  do  
traballo  intelectual  na  disciplina  correspondente,  de  facer  obrigatoria  a  realización  
dun  resume  e  dun  mapa  conceptual  da  materia  estudada  para  cada  exame.  
Esta  tarefa  terá  o  carácter  dunha  proba  de  tratamento  de  textos  para  o  cálculo  
da  nota  en  cada  avaliación .   
          O  aspecto  actitudinal  fai  referencia  o  respecto  e  aprecio  das  persoas,  
contidos,  actividades  e  materiais  implicados  no  proceso  de ensino-aprendizaxe.  
Implica  a  perda  de  puntuación  causada  por  diferentes  feitos :  faltas  de  
asistencia  e  de  puntualidade  sen  xustificar,  non  realizar  as  tarefas,  
incumprimento  dos  prazos de  entrega  de  traballos,  faltas  de  respecto  ás  
persoas,  dificultar  o  labor  académico,  maltrato  psicolóxico  e físico,  non  dispoñer  
e/ou  estragar  os  materiais  educativos,  desprezar  as  actividades,  amosar  unha  
actitude  preguiceira,  causar  desperfectos  no  contido  e  continente  da  aula,  deixar  
abandonado  ou  tirado  no  chan  libros  e  apuntamentos,  condutas  descaradas,  
etc. 

 Para  calcular  a  nota  en  cada  avaliación,  sumaremos  a  media  aritmética  
da  cualificación  obtida  nas  composicións  escritas  co  resultado  das  probas  de  
lectura  e  diálogo  construtivo,  de  aplicación  das  técnicas  de  lectura  activa,  e  
dividiremos  por  tres.  O  cociente  resultante  establecerá  a  cualificación  global  da  
avaliación.  Cun  baremo  de  cero  a  dez,  sendo  o  cinco  o  aprobado.  Este  cálculo  
será  aplicable  se  a  persoa  obtén  o  aprobado  na  media  aritmética  dos  exames,   
non  acadar o  cinco  implica  suspender  a  avaliación,   sen  dependencia  da  media  
aritmética  das  probas  de  tratamento  de  textos.  Noutras  palabras,  o  aprobado  no  
apartado  “exames”  é  unha  condición  necesaria  pero  non  suficiente  para  aprobar  
a  avaliación. 

 A  recuperación  de  avaliacións  pendentes  seguirá  os  procedementos  e  as  
condicións  aquí  indicadas.  Con  exames  e  probas de texto  para  superar  cada  
avaliación  por  separado.  E  un  exame  final,  de  recuperación  ordinaria,  no  mes  
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de  xuño,  como  última  posibilidade.  Isto  implica  que  ó  longo  do  curso  hai  dúas  
oportunidades  para  recuperar  cada  avaliación.  Agás  a  terceira,  que  só  terá  
unha  proba,  aquela  incluída  no  exame  final  de  recuperación.   Esta  proba  de  
suficiencia  corresponderá  coa  estrutura  e  a  cualificación,  expostas  no  presente  
apartado,  para  os  exames  en  cada  disciplina,  sen  a  posibilidade  de  facer  media  
aritmética  co  resultado  no  tratamento  de  textos. 

A  cualificación  final  do  curso  será  a  media aritmética  obtida  de  dividir  por  
tres.  Cunha  condición  necesaria,  as  tres  avaliacións  deben  acadar  o  aprobado.  
Unha  avaliación  pendente,  previa  realización  da proba  final  de  recuperación  
ordinaria,  é  dabondo  para  que  a  persoa  teña  a  obriga  de  someterse  á  proba  
extraordinaria  ( xuño,  setembro ). 

Os  procedementos  de  avaliación  establecidos  tamén  serán  aplicables  nas  
optativas  de  bacharelato  e  nas  materias  da  E.S.O.    Tendo  en  conta  unha  
variante,  o  docente  ten  a  opción  de  modificar  a  estrutura  dos  exames,  é  dicir,  
restar  ou  engadir  apartados;  e  aplicar  unha  proba  de  exame  doutro  tipo,  tendo  
en  conta  as  necesidades  pedagóxicas. 

No  exame  final  de  recuperación  non  haberá  opcións  entre  diferentes  
exposicións  temáticas,  análises  explicativas  de  texto  e  disertacións.  A   
intervención  docente  decidirá,  en cada  caso,  a  estrutura  da  proba.  En  función  
do  perfil  académico  dos  discentes.    

Nas  materias  comúns  do  bacharelato,  o  exame  final  de  recuperación   e  
a  proba  extraordinaria  ( xuño,  setembro ),  e  segundo  o  criterio  docente,  poderá  
prescindir  dos  apartados  1)  e  2).  En  consecuencia,  as  probas  constarán  de  
unha  ou  máis  exposicións  temáticas,  cun  baremo  de  cero  a  dez. 

A  proba  extraordinaria  ( xuño,  setembro ),  en  todas  as  materias  que  son  
competencia  do  departamento  de  filosofía,  non  terá  a  natureza  dunha  
recuperación  parcial  dalgunha  das  avaliacións  pendentes. 

Cando  a  persoa  estudante,  na  aplicación  dos  diferentes  instrumentos  e  
procedementos  de  avaliación,  amose  condutas  (copiar  no  exame,  presentar  
traballos  alleos,  etc.)  carentes  da  mínima  honradez  académica,  entón  obterá  a  
cualificación  máis  baixa.  Se  despois  de  realizar  a  proba  de  avaliación,  e  vendo  
o  contido  da  mesma,  o  docente  ten  dúbidas  da  sua  autenticidade,  poderá  facer  
unha  segunda proba  para  contrastar.    

 
 
Os  discentes  reciben  unha  folla  informativa  coa  información  máis  

relevante  da  presente  programación  didáctica  :  instrumentos  e  procedementos  
de  avaliación,  criterios  de  cualificación,  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  
estándar  e  contidos  mínimos  esixibles.   

       
 
 
 
 
RÚBRICA  PARA  AVALIAR  A  COMPRENSIÓN 

  EXTRAER INTERPRETAR REFLEXIONAR ORGANIZAR 

5  (9-10) Recollen  e  ordenan  
información  que  non está  
no  corpus  principal  do  
texto.  Fan   a  inferencia  
de  moitos  contidos  
implícitos.  Manexan  

Aplican  os  
conceptos  cunha  
linguaxe  con  
moitos  matices.   O  
que  fan  é  unha  
proba  clara  da  

Fan  uso  de  
coñecementos 
significativos para  
facer unha  
reflexión  crítica  
ou  formular  

Os  esquemas  e  
resumos  integran  
e  sintetizan  a  
información  de  
fontes  diversas.  
Tratan  as  



IES Ricardo Carballo Calero 
Programación Didáctica do Departamento de Filosofía 

Curso 2020-21 

31 
 

moitos  elementos  en   
relación   de  oposición.   

súa  comprensión  
completa  do  texto.  
No  diálogo  
contrutivo  fan  
achegas  
interesantes. 

hipóteses.  
Manexan  
conceptos  en  
oposición  e  
amosan  unha  
comprensión  
profunda  de  
textos  longos  e  
complicados.  
Utiliza  contidos  
suplementarios 

diferentes  
relacións  entre  
os  conceptos-
chave.  Engaden  
información  
suplementaria  
moi  significativa.    
Aportan  unha  
perspectiva    
interdiscipli- 
nar.    

4  (7-8) Localiza  e  organiza  
información que  non  é  
explícita.  Utiliza  varios  
criterios.  Fai  inferencias  
significativas. 

Manexa  
ambigüidades  e  
ideas  opostas   
que  é  capaz  de  
inferir.  Aplica  
conceptos  e  
categorías.   Fan  
un  diálogo  
construtivo  con  
matices. 

Amosa  unha  
comprensión 
precisa  de textos  
longos   e  
complexos.  
Realiza  unha  
análise  crítica  na   
que  usa  
coñecementos  
variados  e   
propón  hipóteses. 

Supera  as  
tarefas  do  nivel  
tres  porque  
engade  
información  
implícita  que  é  
capaz  de  inferir.  
Vai  máis  alá  dos 
contidos  
explícitos.    

3  (5-6) Recolle  información 
aplicando  varios  criterios.  
Trata  os   contidos   en  
contraste. 

Identifica  as  ideas  
primarias  e  
secundarias.  Pode  
facer  
comparacións  e  
aplicar  contidos  
opostos.  O  diálogo  
construtivo  é  apto. 

Trata  relacións  e  
comparacións  no  
marco  do texto.  
Coñece  os  
contidos  
fundamentais  e  
aplica  algúns  
complementarios. 

Esquemas  
eficientes.  Trata  
as  relacións  coas  
ideas  
secundarias.  Fai  
comparacións  e  
manexa  contidos   
en  oposición  
explícita. 

2  (3-4) Localizan  a información  
básica.  Aplican  criterios  
sinxelos. 

Identifica  a  idea  
principal  do  texto.  
Fai  unha  análise  
simple  con  
inferencias  
sinxelas. Non  
amosa   diálogo  
construtivo. 

Fai  algunha  
relación  entre  o  
texto  e  os  seus  
coñecementos.  
Aporta  unha  
mínima  reflexión  
persoal. 

Pode  facer  
esquemas  e  
resumos  con  
algunhas  ideas  
fundamentais.  
Trata as  
diferenzas  
mínimas. 

1  (1-2) Recolle  información  moi 
básica  de  xeito  
fragmentado,  con  moi  
pouco  criterio. 

Recoñece  a  
intención  do  texto, 
pero  non analiza  
as  ideas. 
Sen  diálogo.  

A  relación  cos  
coñecementos  
persoais  é  moi  
simple. 

Non  fai  esquema   
e/ou  resumo.    
Pobreza  de  
contidos  e  sen  
selección. 
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8.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 
      A PRÁCTICA DOCENTE. 
 
      Mediante  as  enquisas  de  avaliación  da  calidade  establecidas  polo  centro.  Ou  
de  xeito  opcional  a  elaborada  polo  Departamento  de  Filosofía. 
 
 
 

ENQUISA  DE  AVALIACIÓN  DA  PRÁCTICA  DOCENTE. SI NON  
SEI 

NON 

1.  O  docente  explica  ben.    

2.  Presta  atención  cando  lle  pedimos  que  explique  algo  novo.    

3.  Penso  que  cualifica  as  probas  de  avaliación  segundo  merezo.    

4.  Podemos  preguntar,  sen  problema,  sobre  o  tema.    

5.  O  ambiente  na  aula  é  de  traballo  e  serenidade.    

6.  Aproveitamos  o  tempo.    

7.  O  docente  ten  uns  coñecementos  sólidos  da  materia  que  ensina.    

8.  Facilita  a  aprendizaxe  con  mapas  conceptuais  e  resumes.    

9.  Amosa  unha  actitude  comprensiva  ante  os  pensamentos  diferentes.    

10. Prepara  as  explicacións  e  os  materiais  necesarios.    

11.  Ten  unha  estimación  igualitaria  de   todos  os/as  estudantes.    

12. Aprendín  moito.    

    
 
 
 
 
9.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
     RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
 
       Segundo  o  establecido  pola  Xefatura  de  Estudos. 
       As  persoas  coa  materia  pendente  dun  curso  anterior   realizarán  os  exames 
e  as  probas  de  tratamento  de  textos,  segundo  o  calendario  establecido  no  
centro  docente.  Coas  condicións dos  procedementos  de  avaliación  indicadas  na  
presente   programación  didáctica. 
 
10.-  ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
        ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
        DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 
    
    Realización  dun  exame  coas  condicións  establecidas,  na  presente  
programación  didáctica,  para  a  proba  extraordinaria  de  setembro. 
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11.-  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
        COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
        DOS SEUS RESULTADOS. 
 
        No  comezo  do  curso  académico,  os  discentes  realizarán  unha   proba  
escrita  que  consistirá  en  seleccionar  uns  proverbios, previa  lectura  dun  conxunto  
dado,  e  facer  unha  valoración  persoal.  Con  este  instrumento  poderemos  avaliar  
o  grao  de  madureza  intelectual. 
        Se  na  proba   o  suxeito  amosa  carencias  que  impiden  o  proceso  de  
aprendizaxe,  entón  solicitaremos  a  intervención  do  Departamento  de  Orientación. 
 
 
 
12.-  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
      Se  hai  alumn@s con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de 
aprendizaxe por motivos motóricos, sensoriais, de desenvolvemento ou socioculturais, 
serán atendidos polo profesorado do departamento. Dependendo de cada caso, 
levarase a cabo unha atención individualizada (reforzos educativos e adaptacións 
curriculares) ou elaboraranse programas específicos de intervención. 
 
 
13.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 
       TRABALLAN NO CURSO QUE CORRESPONDAN. 
      
        Comprensión  lectora.  Expresión  oral  e  escrita. 
        Comunicación  audiovisual. 
        Tecnoloxías  da  innovación  e  a  comunicación. 
        Emprendemento. 
        Educación  cívica  e  constitucional. 
        Desenvolvemento  sostible  e  medio  ambiente. 
        Os  riscos  de  explotación  e  abuso  sexual. 
        Abuso  e  maltrato  das  persoas  con  discapacidade. 
        Situacións  de  risco  derivadas  da  inadecuada  utilizacion  das  TIC. 
        Protección  ante  emerxencias  e  catástrofes. 
        Desenvolvemento  e  afianzamento  do  espírito  emprendedor. 
      Adquisición  das  competencias  para  o  desenvolvemento  dos  diversos  modelos 
        de  empresa. 
        Fomento  da  igualdade  de  oportunidades  e  do  respecto  ao  emprendedor   e 
        ao  empresario. 
        Ética  empresarial. 
 
 
 
 
 
 
14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
       PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 
       
       Non  están  previstas.  Porén,  se temos  a  opción  futura  de  realizalas,  o  seu  
valor  educativo  e  os  resultados  de  aplicar  a  metodoloxía  correspondente  serán  
analizados  na  memoria  didáctica  do  departamento  de  filosofía. 
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15.-  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 
        PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
        ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 
       Avaliaremos  o  proceso  de  ensinanza  e  a  súa  propia  práctica  docente  en  
relación  coa  consecución  dos  obxectivos  educativos  determinados  no  currículo.  
No  remate  do  curso,  e  tendo  en  conta  os  informes  das  sesións  de  avaliación,  
faremos  unha  revisión  das  programacións  iniciais  das  diferentes  materias.  As  
modificacións  pertinentes  incluiranse  na  programación  didáctica  do  curso  
seguinte.  Os  factores  pedagóxicos  obxecto  de  avaliación  serán : 

-Secuenciación  e  distribución  dos  contidos  en  cada  materia. 
-A  funcionalidade  dos  métodos  e  dos  materiais  didácticos  propostos  para 
 o  uso  do  alumnado. 
-O  grao  de  idoneidade  dos  itinerarios  temáticos. 
-A  efectividade  do  proceso  de  ensinanza  para  a  aprendizaxe  significativa. 

        
       En  consecuencia,  teremos  en  conta  os  seguintes  criterios  de  avaliación  da  
programación  didáctica  : 
      De  acordo  co  modelo  educativo  construtivista,  que  entende  a  educación   
como  un  proceso   de  desenvolvemento  persoal,  acorde  co  período  mental  e  
psico-afectivo  no  que  se  atopan  os  alumnos  e   alumnas,  consideramos  que  a  
nosa  actividade  debe  contribuír  ó   enriquecemento  conceptual  necesario  para  
reinterpretar  a  realidade,  á  formación  de  capacidades  de  análise,  síntese,  
diálogo,  etc.;  e  aplicar  as  axencias  de  interiorización  de  actitudes  :  reflexiva,  
crítica,  apertura,  flexibilidade,  etc. 
      Consideramos  que  só  se  produce  unha  aprendizaxe  significativa  se  os  
novos  coñecementos  “conectan”  co  que  o  alumno  ou  alumna  xa  coñece  e  ten  
asimilado.  Resulta  fundamental  que  estes  fagan  o  esforzo  de  reflexionar  sobre  
o  seu  posicionamento  diante  dos  problemas  que  se  van  abordar,  e   mesmo  
que  a  reflexión  serva,  en  certa  maneira,  de  preparación  e  disposición  para  
asimilar  mediante  a  comprensión  crítica  o   contido  das  materias. 
       O  noso  labor  docente  deberá  ser  do  tipo  experiencial  aberto.  A  propia  
natureza  da  Filosofía  implica  propór  ós  estudantes  unha   serie  de  actividades  
caracterizadas  pola  flexibilidade  e  pola  apertura  a   unha  pluralidade  de  
posibilidades. 
         Na  revisión  das  programacións  iniciais  teremos  en  conta  o  criterio  de  que  
só  se  produce  aprendizaxe  permanente  (significativa)  e  desenvolvemento  de  
capacidades  se  o  alumno  e  alumna  se  convirte  no  verdadeiro  suxeito   activo  da  
súa  propia  formación.  O  núcleo  da  acción  educativa  deberá  ser  a  realización  
de  actividades  autoformativas.  
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16.-  ADAPTACIÓN COVID-19 
 
Realizaranse as adaptación oportunas para impartir este curso na modalidade de 
ensino presencial. Se incorporarán as aprendizaxes non adquiridas no curso anterior 
cuando sexa necesario.  
 
 
Se contemplan dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e mixta.  
 
a) Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais (modalidade 
ensino telemático) 
A docencia realizarase a través da aula virtual co curso creado para esta área e nivel 
no que está matriculado todo o alumnado.  
 
b) Metodoloxía en caso de atención a alumnado en corentena (modalidade 
ensino mixto) 
 
c) Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial 
 
d) Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 
ensinanza telemática.  
 
Non todo o alumnado ten acceso a internet e os que teñen, non dispoñen todos dun 
equipo axeitado para conectarse e seguir o ensino telemático. A estas familias, ao 
igual que o pasado curso, intentaremos facilitarlles os equipos. No caso de non poder 
prestar a todo o alumnado se facilitarán as tarefas en papel. 
 
e) Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 
continuo do curso polo alumnado. Controlarase semanalmenteo acceso e 
actividade de cada alumno/a á aula virtualn o caso de suspensión da actividade 
lectiva.   


