
Programación Didáctica 2016-2017                                                  Historia da Filosofía 2 BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

    

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

lzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn

 

 

 

Programacion Filosofia 
 

R Mella 
 

21/09/2020 
 

Cesar G. Jordan 
 

 

  



Programación Didáctica 2020-2021 Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  1 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

Introduccion: o modelo competencial ...................................................................................................... 5 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ................................................................................................... 11 

CONTIDOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA ................................................................................... 11 

1   Valores éticos 1º ESO Programación .................................................................................................. 13 

1. OBXECTIVOS DA AREA DE VALORES ÉTICOS EN PRIMERO DA ESO: ............................................... 13 

2. CONTIDOS ....................................................................................................................................... 15 

3. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA........ 17 

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN ............................................................................... 18 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................................................... 18 

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN ................................................................... 19 

7 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ........................................................ 20 

2. Valores éticos 2º ESO ..................................................................................................................... 30 

1. CONTIDOS .................................................................................................................................. 30 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ........................................................... 32 

3. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA........ 39 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................................................. 40 

5. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO .................................................................................................... 40 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................................................... 41 

7 . MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN ................................................................. 42 

3. VALORES ÉTICOS 3º ESO...................................................................................................................... 44 

Programación ...................................................................................................................................... 44 



Programación Didáctica 2020-2021 Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  2 

1 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS .......................................................................... 44 

CONTIDOS ........................................................................................................................................... 44 

TEMPORALIZACIÓN ............................................................................................................................. 47 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ........................................................... 47 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA ........... 54 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ..................................................................................................... 55 

RECURSOS DIDÁCTICOS ....................................................................................................................... 56 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN ...................................................................... 56 

4.Valores Éticos 4 ESO ............................................................................................................................. 58 

1.CONTIDOS ........................................................................................................................................ 58 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ........................................................... 59 

2. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA........ 66 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ................................................................................................. 68 

4. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO .................................................................................................... 68 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................................................... 69 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN .................................................................. 69 

MÍNIMOS EXIXIBLES PARA TODOS OS CURSOS DE ESO .......................................................................... 71 

Materiais audiovisuais ........................................................................................................................ 71 

BLOQUE DOS:BACHARELATO .................................................................................................................. 73 

1. Introdución ...................................................................................................................................... 73 

As Competencias Clave no Currículo da LOMCE ................................................................................. 76 

2. Obxectivos ....................................................................................................................................... 81 

5. Filosofía Primeiro Bacharelato ............................................................................................................ 84 

1. Introdución ...................................................................................................................................... 84 

2. Obxectivos Xerais da área ............................................................................................................... 86 

2. Obxectivos por temas ...................................................................................................................... 89 



Programación Didáctica 2020-2021 Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  3 

4. Unidades didáctica ........................................................................................................................ 97 

B. Distribución temporal das unidades didácticas ............................................................................ 155 

5. Metodoloxía. Orientacións Didácticas .......................................................................................... 163 

Medidas de atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo ........................ 170 

7. Avaliación da práctica docente e indicadores de logro ................................................................ 172 

8. Criterios de cualificación ............................................................................................................... 175 

9. Contidos mínimos exixibles ........................................................................................................... 235 

10. Atención á diversidade e medidas de atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo ........................................................................................................................................... 250 

11. Elementos tranversais ................................................................................................................. 251 

IMPORTANTE: Sistema de avaliaciónpara todas as materias de Bacharelato: Filosofía, Historia da 

Filosofía e Psicoloxía ............................................................................................................................. 257 

6.  Historia da Filosofía 2º Bacharelato ................................................................................................ 259 

1. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA ............................................ 259 

2.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS .................................................................................................... 260 

3.COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS? ..................................... 264 

4.  METODOLOXÍA ............................................................................................................................. 266 

5. Contidos das  unidades/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 

avaliables/Competencias clave/Temporalización ............................................................................ 270 

7. COMPETENCIAS CLAVE PARA TODALAS UNIDADES: DESCRITORES E DESEMPEÑOS ................... 312 

8.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE .................................................... 314 

9.  RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................................................................ 316 

10.  INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN ....................................................................................... 317 

11. Contidos mínimos ........................................................................................................................ 319 

7. Psicología .......................................................................................................................................... 333 

Contenidos y criterios de avaliación por unidades ........................................................................... 334 

Materiales y actividades ................................................................................................................... 447 



Programación Didáctica 2020-2021 Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  4 

Sistema de Avaliación. ...................................................................................................................... 447 

Recuperacións: .................................................................................................................................. 448 

Contidos mínimos .............................................................................................................................. 449 

8 Proxecto Lector ...................................................................................................................................... 451 

Anexo:  Adaptación da programación en función da situación sanitaria. ................................................ 458 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica 2020-2021 Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  5 

 

Introduccion: o modelo competencial 

 

 

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos 

contidos desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento das competencias. As 

competencias non se estudan nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de 

aprendizaxe que favorezan a transferencia do coñecemento mediante metodoloxías de aula 

activas. 

 

Non resulta práctico nin eficaz abordar cada competencia de xeito global en cada unidade, 

polo que se estruturarán en indicadores, grandes piares que permiten describila dun xeito 

máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por competencia. 

 

O indicador ten tamén un carácter bastante xeral, por iso o descompoñemos no que 

chamamos «descritores da competencia»; os cales «describen» o alumnado competente no 

devandito ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores, redactados 

en infinitivo.  
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Coidado do contorno 

ambiental e dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno natural de 

xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 

dos recursos naturais para promover 

un desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seu contorno.  

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudable en canto á alimentación 

e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 

humano fronte ao seu coidado 

saudable. 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade circundante 

en distintos ámbitos (biolóxico, 

xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 

xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que 

acontece arredor nosa e responder 

preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, 

criterios de medición e codificación 

numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 
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Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable 

cara á lectura. 

Expresión oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e coherencia.  

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais.  

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: 

quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... 

-  Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

Comunicación noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural 

da lingua, así como a súa historia 

para usar mellor a devandita lingua. 

-  Manter conversas noutras linguas 

sobre temas cotiáns en distintos 

contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a 

lingua para buscar información e ler 

textos en calquera situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 

complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou en materias 

diversas. 
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Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información 

propia derivada de información obtida 

a través de medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de comunicación. 

Utilización de ferramentas 

dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento.  

-  Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo e 

facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Respecto polas manifestacións 

culturais propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas súas 

distintas vertentes (artístico-literaria, 

etnográfica, científico-técnica...) e 

cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e fomentar o gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas fontes e 

identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e democrático 

de dereito referendado por unha 

constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 
Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 
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Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

ter confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de 

obxectivos grupais sobre os intereses 

persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde coñecementos 

previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 

realista e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno 

que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións novas.  

-  Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou os proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social 

e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para estimular o 

pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa dos 

contidos. 
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Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e 

os pasos que se deben realizar no 

proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e 

tomar decisións sobre os pasos 

seguintes en función dos resultados 

intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos 

de aprendizaxe.-  Tomar conciencia 

dos procesos de aprendizaxe. 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

CONTIDOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 

cidadanía democrática. 

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

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar 

os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

castelá e, se a houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e 

mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da 

literatura. 

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito 

apropiado. 

j ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 

dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda 

a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 

saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, e contribuír así á súa 

conservación e mellora. 

l ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación.
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1   Valores éticos 1º ESO Programación 

 

O libro de texto que imos utilizar é o da editorial ANAYA dado que parece sinxelo e 

accesible para un alumnado tan novo. Ten unha versión dixital compatible co a aula 

abalar e o seu sistema informático. Unha soa hora semanal parece moi escasa pero 

intentaremos completar o desenvolvemento dos contidos. 

1. OBXECTIVOS DA AREA DE VALORES ÉTICOS EN PRIMERO DA ESO: 

 

 

  1. Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder 

valorarse a si mesmo e aos que o rodean. 

  2. Descubrir a importancia dos valores éticos na formación da personalidade e a 

autoestima. 

  3. Comprender o concepto de virtude en Aristóteles para establecer relacións 

entre os actos, os hábitos e o carácter no desenvolvemento da personalidade. 

  4. Coñecer o concepto e as causas da crise de identidade que xorde na 

adolescencia. 

  5. Tomar conciencia da importancia que ten o desenvolvemento da autonomía e o 

control persoais no crecemento persoal e nas crises de identidade 

adolescentes, para poder identificar as súas causas e detectar as influencias 

que exercen os grupos sociais na personalidade. 

  6. Identificar os trazos máis característicos dos grupos de adolescentes 

reflexionando sobre a influencia que exercen sobre o individuo. 

  7. Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a concepción 

kantiana. 

  8. Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e 

o control da conduta no crecemento moral da persoa cara á vida adulta. 

  9. Identificar as aptitudes que posúe o ser humano para construír un 

autoconcepto positivo e potenciar a súa autoestima. 

10. Reflexionar sobre as propias emocións para recoñecelas en situacións cotiás e 

poder mellorar as habilidades emocionais. 

11. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia 

na personalidade e no carácter moral do ser humano para mellorar as súas 

habilidades emocionais.   

12. Recoñecer a relación do ser humano co contorno e os axentes sociais que o 

conforman, entendendo a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa 

e valorando a vida en sociedade desde valores éticos recoñecidos. 
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13. Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para 

dominar formas e xestos habituais que favorezan tanto as relacións 

interpersoais como o respecto á dignidade e aos dereitos das persoas. 

14. Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento 

respectuoso e comprensivo de relacións interpersoais, así como no exercicio da 

liberdade individual e social. 

15. Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os 

dereitos humanos.  

16. Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de 

moldear a personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as 

relacións interpersoais positivas e respectuosas, asegurando así unha vida en 

sociedade máis xusta e enriquecedora.  

17. Recoñecer a vida privada e pública das persoas para trazar os límites da 

liberdade individual e social. 

18. Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e social, 

identificar os problemas derivados da súa ausencia e promovelos en beneficio 

das persoas e da sociedade. 

19. Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, 

valorando a importancia desta última para actuar de forma racional. 

20. Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a 

intelixencia, a vontade e as normas éticas como medios que rexen a súa 

conduta. 

21. Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser humano, 

destacando a importancia de ser respectados. 

22. Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a 

elaboración da DUDH, destacando o seu valor como fundamento ético universal 

da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

23. Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á 

dignidade humana como base de todos os dereitos humanos. 

24. Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da 

infancia en gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando 

conciencia delas, co fin de promover a súa solución. 

 

Estes obxectivos teranse en conta como os fundamentais en todas as 
actuaciones e actividades lectivas. 

 

Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en SEIS bloques e ligados a eles 

propóñense os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. 
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O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle 

permitan mellorar a súa autonomía e prepararse para converterse no principal 

axente do seu propio desenvolvemento. 

 

 

2. CONTIDOS 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

  1.  A persoa e a súa dignidade ética. 

-  O concepto de persoa e as súas características. 

-  A autonomía moral. 

  2.  A intelixencia emocional e a súa importancia na vida moral. 

-  A intelixencia emocional e as súas características. 

-  Emocións, sentimentos e valores éticos. 

-  A vida intrapersoal e as virtudes éticas. 

-  As habilidades emocionais, segundo Goleman, e o desenvolvemento moral. 

-  A introspección. 

  3.  A adolescencia, a crise da identidade persoal e os valores éticos. 

-  A adolescencia: as súas características e a crise da identidade persoal. 

-  O proxecto persoal de vida e a función dos valores éticos. 

-  Os grupos de adolescentes e os valores éticos. 

  4.  A personalidade e os valores éticos. 

-  A personalidade e o seu proceso de construción. 

-  A autodeterminación e a adquisición das virtudes e dos valores éticos persoais. 

-  Actos, hábitos e carácter. 

-  A importancia da virtude en Aristóteles. 

  5.  A autodeterminación e os valores éticos. 
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-  O papel da liberdade e os valores éticos na construción da propia identidade e a súa 

autoestima. 

 

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

 

  1.  O desenvolvemento social no ser humano, as relacións interpersoais e a vida moral. 

-  A socialización e a interiorización das normas morais. 

-  A crítica racional como medio de superación social e cultural. 

-  A dignidade da persoa e as relacións interpersoais. 

-  Os valores éticos nas relacións entre o individuo e a sociedade. 

-  As virtudes éticas nas relacións interpersoais. 

-  A importancia das virtudes e dos valores éticos nas relacións interpersoais.  

-  O respecto aos valores éticos a través das habilidades sociais e a asertividade. 

-  As relacións entre a sociedade e o individuo, o ámbito público e o privado, a liberdade 

individual e a social. 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

  1.  As relacións entre ética e moral. 

-  A ética e a súa relación coa moral. 

-  A reflexión ética e o desenvolvemento humano. 

-  Os valores, características e xerarquía. 

-  Os valores éticos e a súa relación coa plena realización humana. 

 

 

 

 

Bloque 4. Xustiza e política 

1. Ser ciudadanos en unha democracia 
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2. Política, cidadanía, qué é unha constitución 

 

 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre 
dereitos humanos 

 

  1.  Os dereitos humanos e a DUDH. 

-  Características dos dereitos humanos. 

-  As tres xeracións de dereitos humanos, orixe histórica e documental. 

-  Os dereitos da muller e da infancia no século XXI, a súa problemática específica e a 

necesidade da súa difusión e respecto. 

 

Bloque 6. Ciencia ética e tecnoloxía 

1. Dimensión moral da tecnoloxía 

 Problemas do avance tecnoloxico 

 

 

 

3. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente 

pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de 

protagonismo.  

 

En concreto, na área de Valores Éticos:  

 

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude 

críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na 

necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético. 
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Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área 

desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos 

eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo. 

 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 

socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa 

conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común. 

 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 

aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior 

autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento 

e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da 

liberdade e o control acerca da súa propia existencia.  

 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal 

farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a 

información a través das súas propias experiencia e respectando sempre o desenvolvemento 

dos seus diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como a ensinanza 

recíproca, a discusión guiada con técnicas de visualización, de role play.  

 

 

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

 

En cada avaliación, o profesorado decidirá o peso que terán os instrumentos de avaliación 

utilizados para o seguimento das aprendizaxes dos seus alumnos e alumnas na cualificación 

final de cada trimestre e de cada área. Teranse en conta traballos, probas de avaliacion 

escritas e toda clase de ferramentas de avaliación do traballo competencial.  

 

Ao final do curso pódese dar unha oportunidade extra para entregar traballo pendentes. 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 1.º ESO 

 A proposta didáctica para Valores Éticos de 1.º ESO 

 O libro dixital. 

 A web  

 Visionado de películas ou documentais axeitados en relacionados coa 

materia 

 Artigos e xornais 

 

 

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en 

primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo 

debe coñecerse a relativa a: 

 

• O número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, 

estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para 

os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro 

óptimo do grupo. 
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Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 

tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con 

necesidades non diagnosticadas, pero que requira atención específica por estaren 

en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna 

co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; 

especialmente, co titor.  

 

 

7 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

  1.  Construír un concepto de persoa, consciente de que esta é indefinible, valorando a 

dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

1.1.  Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa, analizando o seu 

significado etimolóxico e algunhas definicións achegadas por filósofos. 

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

e libre. 
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1.3.  Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun 

«ser moral». 

  2.  Apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e voluntario na 

construción da propia identidade conforme os valores éticos, e así mellorar a súa 

autoestima. 

  2.1.  Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia 

identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 

xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra, unha 

persoa digna de ser apreciada por ela mesma. 

  2.2.  Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser 

e os valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un 

sentido. 

  3.  Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia e as súas causas, 

describindo as características dos grupos que forman os mozos e a influencia que 

exercen sobre os seus membros, co fin de tomar conciencia da necesidade que teñen, 

para seguir crecendo moralmente e pasar á vida adulta, do desenvolvemento da súa 

autonomía persoal e do control da súa conduta. 

  3.1.  Coñece información, de fontes diversas, acerca dos grupos de adolescentes, as 

súas características e a influencia que exercen sobre os seus membros na 

determinación da súa conduta, realizando un resumo coa información obtida. 

  3.2.  Elabora conclusións acerca da importancia que ten para o adolescente 

desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta 

conforme os valores éticos libremente elixidos. 

  3.3.  Busca información acerca das causas que provocan a crise de identidade persoal 

nos adolescentes e aprecia a importancia de superar o egocentrismo moral, 

intelectual e emocional propio deste momento, para pasar á etapa de 

autonomía moral. 

  4.  Identificar os conceptos de heteronomía e de autonomía mediante a concepción 

kantiana da persoa, co fin de valorar a súa importancia e aplicala na realización da vida 

moral. 

4.1.  Explica a concepción kantiana do concepto de persoa como suxeito autónomo 

capaz de ditar as súas propias normas morais. 

4.2.  Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a persoa como un fin en si mesma, 

rexeitando a posibilidade de ser tratada por outros como instrumento para 

alcanzar fins alleos a ela. 

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

5.1.  Identifica en que consiste a personalidade, os factores xenéticos, sociais, culturais 

e ambientais que inflúen na súa construción, e aprecia a capacidade de 

autodeterminación do ser humano. 

  6.  Xustificar a importancia que ten o uso da razón e da liberdade no ser humano para 

determinar «como quere ser», elixindo os valores éticos que desexa incorporar a súa 

personalidade. 

6.1.  Describe e estima o papel relevante da razón e da liberdade para configurar, cos 

seus propios actos, a estrutura da súa personalidade. 

6.2.  Realiza unha lista daqueles valores éticos que estima como desexables para 

integralos na súa personalidade, explicando as razóns da súa elección. 

  7.  Entender a relación que existe entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do 

carácter mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, 

o relativo ás virtudes éticas pola importancia que teñen no desenvolvemento da 

personalidade. 

7.1.  Indaga en diversas fontes acerca do concepto de virtude e as súas características 

en Aristóteles, sinalando a relación que ten cos actos, cos hábitos e co carácter, 

elaborando conclusións de forma razoada acerca do tema. 

7.2.  Enumera algúns dos beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes 

éticas ao ser humano, identificando algunhas destas e ordenándoas de acordo 

cun criterio racional. 

  8.  Analizar en que consiste a intelixencia emocional e valorar a súa importancia no 

desenvolvemento moral do ser humano. 

8.1.  Define a intelixencia emocional e as súas características, valorando a súa 

importancia na construción moral do ser humano. 

8.2.  Explica en que consisten as emocións e os sentimentos e como se relacionan coa 

vida moral. 

8.3.  Atopa a relación que existe, disertando en grupo, entre algunhas virtudes e 

valores éticos e o desenvolvemento das capacidades de autocontrol emocional e 

de automotivación, como a sinceridade, o respecto, a prudencia, a temperanza, 

a xustiza e a perseveranza, entre outras. 

  9.  Estimar a importancia do desenvolvemento da intelixencia emocional, o seu carácter 

moral e a súa influencia na construción da personalidade, sendo capaz de utilizar a 

introspección para recoñecer emocións e sentimentos, co fin de mellorar as súas 

habilidades emocionais. 
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9.1.  Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, 

debe desenvolver o ser humano e elabora, en colaboración grupal, un esquema 

explicativo acerca do tema. 

9.2.  Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais coa adquisición das 

virtudes éticas, tales como a perseveranza, a prudencia, a autonomía persoal, a 

temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade consigo mesmo, o respecto 

á xustiza e a fidelidade aos seus propios principios éticos, entre outras. 

9.3.  Utiliza a introspección como medio para recoñecer as súas propias emocións, 

sentimentos e estados de ánimo, co fin de ter un maior autocontrol deles e ser 

capaz de automotivarse, converténdose no dono da súa propia conduta. 

10.  Comprender e apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e 

voluntario na construción da súa propia identidade conforme os valores éticos, e así 

mellorar a súa autoestima. 

10.1.  Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia 

identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 

xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra, digna de 

ser apreciada por si mesma. 

10.2.  Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser 

e os valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un 

sentido. 

 

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

 

  1.  Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a relación dialéctica que 

se establece entre este e a sociedade, estimando a importancia dunha vida social 

dirixida polos valores éticos. 

1.1.  Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que 

ten este feito na súa vida persoal e moral. 

1.2.  Discirne e expresa, en pequenos grupos, acerca da influencia mutua que se 

establece entre o individuo e a sociedade. 

1.3.  Achega razóns que fundamentan a necesidade de establecer uns valores éticos 

que guíen as relacións interpersoais e utiliza a súa iniciativa persoal para 

elaborar, mediante soportes informáticos, unha presentación gráfica das súas 

conclusións acerca deste tema. 
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  2.  Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social e cultural no 

desenvolvemento moral da persoa mediante a análise do papel que desempeñan os 

axentes sociais. 

2.1.  Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización 

individual dos valores e das normas morais que rexen a conduta da sociedade 

na que vive e se desenvolve o ser humano. 

2.2.  Exemplifica, en colaboración grupal, a influencia que teñen na configuración da 

personalidade humana os valores morais inculcados polos axentes sociais, entre 

eles a familia, a escola, os amigos e os medios de comunicación masiva, 

elaborando un esquema e extraendo algunhas conclusións. 

2.3.  Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional como medio indispensable para 

adecuar os costumes, as normas, os valores, etc., do seu contorno aos valores 

éticos universais establecidos na DUDH, rexeitando todo aquilo que atente 

contra a dignidade humana e os seus dereitos fundamentais. 

  3.  Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida pública, a primeira regulada 

pola ética e a segunda polo dereito, co fin de identificar os límites da liberdade persoal 

e social. 

3.1.  Define os ámbitos da vida privada e da pública, así como o límite da liberdade 

humana, en ambos os dous casos. 

3.2.  Distingue entre os ámbitos de acción que corresponden á ética e ao dereito, 

expoñendo as súas conclusións mediante unha presentación elaborada con 

medios informáticos. 

  3.3.  Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas 

relacións entre o individuo e a sociedade, como a responsabilidade, o 

compromiso, a tolerancia, o pacifismo, a lealdade, a solidariedade, a prudencia, 

o respecto mutuo e a xustiza, entre outros. 

  3.4.  Xustifica o deber moral e cívico que toda persoa ten de prestar auxilio e socorro a 

todo aquel cuxa vida, liberdade e seguridade estea en perigo de forma 

inminente, colaborando, na medida das súas posibilidades, na prestación de 

primeiros auxilios en casos de emerxencia. 

3.5.  Reflexiona acerca do problema da relación entre estes dous campos, o privado e o 

público, e a posibilidade de que exista un conflito de valores éticos entrambos os 

dous, así como a forma de atopar unha solución baseada nos valores éticos, 

exemplificando de xeito concreto tales casos e expoñendo as súas posibles 

solucións fundamentadas eticamente. 

  4.  Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia emocional, sinaladas 
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por Goleman, en relación coa vida interpersoal e establecer o seu vínculo con aqueles 

valores éticos que enriquecen as relacións humanas. 

4.1.  Comprende a importancia que, para Goleman, teñen a capacidade de recoñecer 

as emocións alleas e a de controlar as relacións interpersoais, elaborando un 

resumo esquemático acerca do tema. 

  5.  Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais co fin de incorporar á súa 

personalidade algúns valores e virtudes éticas necesarios no desenvolvemento dunha 

vida social máis xusta e enriquecedora. 

5.1.  Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co 

comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral 

fundamental, nas relacións interpersoais, o respecto á dignidade das persoas. 

5.2.  Mostra, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara aos dereitos 

que todo ser humano ten a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a 

equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as 

súas propias decisións, etc., e, especificamente, a ser valorado de forma especial 

polo simple feito de ser persoa, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

5.3.  Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, habilidades sociais como a 

empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, co fin de que 

aprenda a utilizalas de forma natural na súa relación cos demais. 

5.4.  Exercita algunhas técnicas de comunicación interpersoal, mediante a realización 

de diálogos orais, como a forma adecuada de dicir non, o disco raiado, o banco 

de néboa, etc., co obxecto de dominalas e poder utilizalas no momento 

adecuado. 

6.  Utilizar de xeito habitual formas e xestos que favorecen o respecto á dignidade e aos 

dereitos das persoas nas relacións interpersoais, mediante o exercicio e o 

desenvolvemento dalgunhas habilidades sociais e técnicas de comunicación. 

  6.1.  Explica en que consiste a conduta asertiva, facendo unha comparación co 

comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral 

fundamental nas relacións interpersoais o respecto á dignidade das persoas. 

  6.2.  Emprega e exercita, en diálogos curtos reais ou inventados, as súas habilidades 

sociais, como a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, 

co fin de que aprenda a utilizalas de forma natural na súa relación cos demais. 

  6.3.  Práctica algunhas técnicas de comunicación interpersoal mediante a realización 

de diálogos orais, como a forma axeitada de dicir non, o disco raiado, o banco 

de néboa, etc., co obxectivo de dominalas e utilizalas no momento adecuado. 
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  6.4.  Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos dereitos 

de todo ser humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a 

equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as 

súas propias decisións, etc., e, especialmente, a ser valorados polo simple feito 

de ser persoas, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

  7.  Xustificar a importancia que teñen os valores e as virtudes éticas para conseguir unhas 

relacións interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias. 

7.1.  Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para 

lograr unhas boas relacións interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a 

sinceridade, a xenerosidade, etc. 

7.2.  Elabora unha lista con algúns valores éticos que deben estar presentes nas 

relacións entre o individuo e a sociedade, como a responsabilidade, o 

compromiso, a tolerancia, o pacifismo, a lealdade, a solidariedade, a prudencia, 

o respecto mutuo e a xustiza, entre outros. 

7.3.  Destaca o deber moral e cívico que toda persoa ten de prestar auxilio e socorro a 

todo aquel cuxa vida, liberdade e seguridade estean en perigo de forma 

inminente, colaborando, na medida das súas posibilidades, en prestar primeiros 

auxilios en casos de urxencia. 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

  1.  Distinguir entre ética e moral, sinalando as semellanzas e as diferenzas entre elas e 

estimando a importancia da reflexión ética como un saber práctico necesario para 

guiar de forma racional a conduta do ser humano cara á súa plena realización. 

1.1.  Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral en canto á súa orixe e á súa 

finalidade. 

1.2.  Achega razóns que xustifican a importancia da reflexión ética como unha guía 

racional de conduta necesaria na vida do ser humano, expresando de forma 

apropiada os argumentos nos que se fundamenta. 

  2.  Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as 

súas etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de 

normas éticas, libres e racionalmente asumidas, como guía do seu comportamento. 

2.1.  Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre 

do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as 

consecuencias que estas teñen na vida das persoas. 
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2.2.  Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa como ser racional e libre, razón 

pola cal esta é responsable da súa conduta e das consecuencias que esta teña. 

  3.  Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral da persoa e apreciar o 

papel que a intelixencia e a vontade teñen como factores que incrementan a 

capacidade de autodeterminación. 

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

moral. 

3.2.  Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a intelixencia, que nos 

permite coñecer posibles opcións para elixir, e a vontade, que nos dá a fortaleza 

suficiente para facer o que decidimos facer. 

  4.  Xustificar e apreciar o papel dos valores na vida persoal e social, resaltando as súas 

características, clasificación e xerarquía, co fin de comprender a súa natureza e a súa 

importancia. 

4.1.  Explica que son os valores, as súas principais características e aprecia a súa 

importancia na vida individual e colectiva das persoas. 

4.2.  Busca e selecciona información acerca da existencia de diferentes clases de 

valores, como os relixiosos, os afectivos, os intelectuais, os vitais, etc. 

4.3.  Realiza, en traballo grupal, unha xerarquía de valores, explicando a súa 

fundamentación racional, mediante unha exposición co uso de medios 

informáticos ou audiovisuais. 

  5.  Resaltar a importancia dos valores éticos, as súas especificacións e a súa influencia na 

vida persoal e social do ser humano, destacando a necesidade de que sexan 

recoñecidos e respectados por todos. 

5.1.Describe as características distintivas dos valores éticos utilizando exemplos 

concretos e apreciando a súa relación esencial coa dignidade humana e na 

conformación dunha personalidade xusta e satisfactoria. 

5.2.  Utiliza o seu espírito emprendedor para realizar, en grupo, unha campaña 

destinada a difundir a importancia de respectar os valores éticos tanto na vida 

persoal como social. 

  6.  Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticas como guía da 

conduta individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos e de 

promovelos polos beneficios que achegan á persoa e á comunidade. 

6.1.  Destaca algunhas das consecuencias negativas que, no nivel individual e 

comunitario, ten a ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a 

corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a 
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violación dos dereitos humanos, etc. 

6.2.  Emprende, utilizando a súa iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a 

organización e o desenvolvemento dunha campaña no seu contorno co fin de 

promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do 

pleno desenvolvemento persoal e social. 

 

Bloque 5. s valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre 
dereitos humanos 

 

  1.  Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a creación da ONU, 

co fin de entendela como unha necesidade do seu tempo cuxo valor continúa vixente como fundamento 

ético universal da lexitimidade do dereito e dos Estados. 

1.1.  Explica a función da DUDH como un «código ético» recoñecido polos países integrantes da ONU co 

fin promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo. 

1.2.  Contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que deron orixe á DUDH, entre 

eles, as ideoloxías nacionalistas e racistas que defendían a superioridade duns seres humanos sobre 

outros, chegando ao extremo do Holocausto xudeu, así como á discriminación e ao exterminio de todos 

aqueles que non pertencesen a unha determinada etnia, modelo físico, relixión, ideas políticas, etcétera. 

1.3.  Sinala os obxectivos que tivo a creación da ONU e a data na que se asinou a DUDH, valorando a 

importancia deste feito para a historia da humanidade. 

  2.  Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das persoas e os seus atributos esenciais 

como o fundamento do que derivan todos os dereitos humanos. 

2.1.  Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta Declaración recoñece ao ser humano como 

persoa posuidora duns dereitos universais, inalienables e innatos, mediante a lectura do seu Preámbulo. 

  3.  Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH co fin de coñecela e propiciar o 

aprecio e o respecto cara a ela. 

3.1.  Constrúe un esquema acerca da estrutura da DUDH, a cal se compón dun preámbulo e 30 artigos, 

que poden clasificarse do seguinte xeito: 

-  Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a toda persoa: a liberdade, a igualdade, a 

fraternidade e a non discriminación. 

-  Os artigos 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais. 

-  Os artigos 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa comunidade. 

-  Os artigos 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticos. 
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-  Os artigos 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais. 

-  Finalmente, os artigos 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás condicións necesarias para 

o seu exercicio e aos seus límites. 

  3.2.  Elabora unha campaña, en colaboración grupal, co fin de difundir a DUDH como fundamento do 

dereito e da democracia no seu ámbito escolar, familiar e social. 

  4.  Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista da 

humanidade e estimar a importancia do problema que presenta na actualidade o exercicio dos dereitos 

da muller e da infancia en gran parte do mundo, tomando conciencia dela co fin de promover a solución 

deses problemas. 

4.1.  Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos, partindo da 

primeira xeración: os dereitos civís e políticos, seguindo cos da segunda xeración: económicos, sociais e 

culturais, e estudando os da terceira: dereitos dos pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e á paz. 

4.2.  Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo os patróns 

económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de xénero. 

4.3.  Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a violencia e o 

abuso do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, como o abuso sexual, o traballo infantil, a súa 

utilización como soldados, etc. 

4.4.  Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a discriminación da 

muller e a violencia de xénero no seu contorno familiar, escolar e social, avaliando os resultados obtidos. 

  5.  Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se enfronta a aplicación da 

DUDH na actualidade, apreciando o labor que realizan institucións e ONG que traballan na defensa dos 

dereitos humanos auxiliando aqueles que non teñen a oportunidade de exercelos. 

5.1.  Investiga, a partir de información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e os retos que ten a 

aplicación da DUDH en canto ao exercicio dos dereitos civís —destacando os problemas relativos á 

intolerancia, á exclusión social, á discriminación da muller, á violencia de xénero e á 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 políticos, etcétera. 

5.2.  Indaga, en colaboración grupal, acerca do labor de institucións e voluntarios que, en todo o mundo, 

traballan polo cumprimento dos dereitos humanos, como Amnistía Internacional, Manos Unidas, 

Médicos sen Fronteiras ou Cáritas, entre outros, elaborando e expresando as súas conclusións. 
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2. Valores éticos 2º ESO 

 

 

 

1. CONTIDOS 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

  1.  O desenvolvemento da personalidade e as virtudes éticas. 

-  O proxecto persoal de vida e a función dos valores éticos. 

-  Actos, hábitos e carácter. 

-  A importancia da virtude en Aristóteles. 

 

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

 

  1.  O desenvolvemento social no ser humano, as relacións interpersoais e os valores éticos. 

-  A dignidade da persoa e as relacións interpersoais. 

-  A asertividade, as habilidades sociais e os valores éticos. 

-  A intelixencia emocional e a súa importancia na vida moral. 

- O respecto aos valores éticos a través das habilidades sociais e a asertividade. 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

  1.  As normas éticas como guía da liberdade. 

-  A liberdade persoal e os factores que interveñen no seu desenvolvemento. 
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-  A educación como un dereito da persoa e un deber da sociedade. 

-  A necesidade dos valores e as normas éticos no individuo e na sociedade. 

-  Problemas derivados da ausencia de valores e de normas éticos. 

  2.  As teorías éticas. 

-  Éticas materiais e éticas formais. 

-  O eudemonismo Aristotélico. 

-  O hedonismo epicúreo. 

-  O utilitarismo de John Stuart Mill. 

Bloque 4. Xustiza e política 

 

  1.  O concepto de xustiza. 

- A variedade cultural e o carácter relativo da xustiza. 

- O recoñecemento do que é xusto. 

-  A xustiza entendida como equilibrio. 

- Distintas formas de concibir a xustiza. 

 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH 

 

  1.  A busca da liberdade e da igualdade. 

-  A escravitude e o sometemento dos seres humanos. 

-  A loita pola liberdade e a igualdade e o fin da escravitude. 

-  A historia da submisión da muller ao varón. 

-  O feminismo e a loita pola liberación da muller. 

 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 
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  1.  A relación entre ética, ciencia e tecnoloxía. 

-  A distinción entre a investigación e a aplicación científica e tecnolóxica, e os valores que 

achegan á humanidade. 

- A tecnociencia e a concepción tradicional da ciencia e da tecnoloxía. 

-  O mito da neutralidade científica e a falsa noción de progreso. 

  2.  A necesidade da reflexión ética acerca da ciencia e da tecnoloxía: os dilemas morais. 

-  Os límites éticos e xurídicos da investigación e da aplicación científica e tecnolóxica. 

- A tecnodependencia. 

-  A tecnociencia e o seu impacto negativo no medio ambiente. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

  1.  Entender a relación que existe entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento do carácter, 

mediante a comprensión do concepto de virtude en Aristóteles e, en especial, o relativo ás 

virtudes éticas, pola importancia que teñen no desenvolvemento da personalidade. 

  1.1.  Indaga en diversas fontes acerca do concepto de virtude e as súas características en 

Aristóteles, sinalando a relación que ten cos actos, os hábitos e o carácter, 

elaborando conclusións de forma razoada acerca do tema. 

  1.2.  Explica os beneficios que, segundo Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser 

humano, identificando algunhas delas e ordenándoas, de acordo co seu criterio, e 

explicando os argumentos nos que fundamenta a devandita orde. 

  2.  Comprender e apreciar a capacidade do ser humano para influír de xeito consciente e 

voluntario na construción da súa propia identidade conforme os valores éticos, e así 

mellorar a súa autoestima. 

2.1.  Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia 
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identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 

xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra, digna de ser 

apreciada por si mesma. 

2.2.  Deseña un proxecto de vida persoal conforme o modelo de persoa que quere ser e os 

valores éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un sentido. 

 

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

 

  1.  Comprender e valorar a importancia que teñen os valores e as virtudes éticos para 

conseguir unhas relacións interpersoais xustas, respectuosas e satisfactorias. 

  1.1.  Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para 

lograr unhas boasrelacións interpersoais; entre elas, a prudencia, a lealdade, a 

sinceridade, a xenerosidade, etc. 

  2.  Utilizar de xeito habitual formas e xestos que favorecen o respecto á dignidade e aos 

dereitos das persoas nas relacións interpersoais, mediante o exercicio e o 

desenvolvemento dalgunhas habilidades sociais e técnicas de comunicación. 

  2.1.  Mantén unha conduta asertiva, evitando o comportamento agresivo ou inhibido, e 

adopta como principio moral fundamental nas relacións interpersoais o respecto á 

dignidade das persoas. 

  2.2.  Emprega e exercita, en diálogos curtos reais ou inventados, as súas habilidades 

sociais, como a empatía, a escoita activa, a interrogación asertiva, entre outras, co 

fin de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación cos demais. 

  2.3.  Practica algunhas técnicas de comunicación interpersoal mediante a realización de 

diálogos orais, como a forma adecuada de dicir non, o disco raiado, o banco de 

néboa, etc., co obxectivo de dominalas e utilizalas no momento adecuado. 

  2.4.  Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos dereitos de 

todo ser humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, a equivocarse, a 

gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias 

decisións, etc., e, especialmente, a ser valorados polo simple feito de ser persoas, 

sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

  3.  Relacionar e valorar a importancia das habilidades da intelixencia emocional en relación 

coa vida interpersoal e establecer o seu vínculo con aqueles valores éticos que enriquecen 

as relacións humanas. 
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3.1.  Comprende a importancia que teñen a capacidade de recoñecer as emocións alleas e 

a de controlar as relacións interpersoais. 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

1.  Destacar o significado e a importancia da natureza moral do ser humano, analizando as súas 

etapas de desenvolvemento e tomando conciencia da necesidade que ten de normas 

éticas, libre e racionalmente asumidas, como guía da súa conduta. 

  1.1.  Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre 

do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando as 

consecuencias que estas teñen na vida das persoas. 

  1.2.  Identifica en que consiste a estrutura moral da persoa e as súas características como 

ser racional e libre, razón pola cal é responsable da súa conduta e das 

consecuencias que esta teña. 

  2.  Recoñecer que a liberdade constitúe a raíz da estrutura moral da persoa e apreciar o papel 

que a intelixencia e a vontade teñen como factores que incrementan a capacidade de 

autodeterminación. 

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

2.2.  Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a intelixencia, que nos 

permite coñecer posibles opcións para elixir, e a vontade, que nos dá a fortaleza 

suficiente para facer o que decidimos facer. 

2.3.  Analiza algúns factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais que 

inflúen no desenvolvemento da intelixencia e da vontade, especialmente o papel da 

educación, expoñendo as súas conclusións de forma clara mediante unha 

presentación en soporte informático e audiovisual. 

  3.  Tomar conciencia da importancia dos valores e das normas éticos como guía da conduta 

individual e social, asumindo a responsabilidade de difundilos e de promovelos polos 

beneficios que achegan á persoa e á comunidade. 

3.1.  Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, 

ten a ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a corrupción, a 

mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación dos 

dereitos humanos, etc. 

3.2.  Emprende, utilizando a súa iniciativa persoal e a colaboración en grupo, a 
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organización e o desenvolvemento dunha campaña no seu contorno co fin de 

promover o recoñecemento dos valores éticos como elementos fundamentais do 

pleno desenvolvemento persoal e social. 

  4.  Explicar as características e os obxectivos das teorías éticas, así como a súa clasificación en 

éticas de fins e procedementais, sinalando os principios máis destacados do hedonismo de 

Epicuro. 

4.1.  Enuncia os elementos distintivos das teorías éticas, elaborando un esquema coas súas 

características máis destacadas. 

4.2.  Enuncia os aspectos fundamentais da teoría hedonista de Epicuro e os valores éticos 

que defende, destacando as características que a identifican como unha ética de 

fins. 

4.3.  Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor e en contra do epicureísmo, 

expoñendo as súas conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

  5.  Entender os principais aspectos do eudemonismo aristotélico, identificándoo como unha 

ética de fins e valorando a súa importancia e a súa vixencia actual. 

5.1.  Explica o significado do termo «eudemonismo» e o que para Aristóteles significa a 

felicidade como ben supremo, elaborando e expresando conclusións. 

5.2.  Distingue os tres tipos de tendencias que hai no ser humano, segundo Aristóteles e a 

súa relación co que el considera como ben supremo da persoa. 

5.3.  Achega razóns para clasificar o eudemonismo de Aristóteles dentro da categoría das 

éticas de fins. 

  6.  Comprender os elementos máis significativos da ética utilitarista e a súa relación co 

hedonismo de Epicuro, clasificándoa como unha ética de fins e elaborando argumentos 

que apoien a súa valoración persoal acerca deste plan ético. 

  6.1.  Salienta as ideas fundamentais da ética utilitarista: o principio de utilidade, o 

concepto de pracer, a compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal 

e a situación do valor moral nas consecuencias da acción, entre outras. 

  6.2.  Enumera as características que fan do utilitarismo e do epicureísmo éticas de fins. 

  6.3.  Argumenta racionalmente as súas opinións acerca da ética utilitarista. 

 

Bloque 4. A xustiza e a política 
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  1.  Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética, política e 

xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre eles 

no pensamento de Aristóteles. 

1.1.  Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo entre ética, 

política e xustiza. 

1.2.  Utiliza e selecciona información acerca dos valores éticos e cívicos, identificando e 

apreciando as semellanzas e as diferenzas entre eles. 

  2.  Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, así como 

entender o seu concepto da xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, 

elaborando un xuízo crítico acerca da perspectiva deste filósofo. 

2.1.  Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte 

informático, acerca da política aristotélica como unha teoría organicista que 

propón unha finalidade ética do Estado. 

2.2.  Selecciona e usa información, en colaboración grupal, para entender e apreciar a 

importancia que Aristóteles dá á xustiza como o valor ético no que se fundamenta a 

lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben común, expoñendo as 

súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 

 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito e a DUDH 

 

  1.  Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista da 

humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o exercicio 

dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, tomando conciencia dela co 

fin de promover a solución deses problemas. 

1.1.  Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos 

humanos. 

1.2.  Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, recoñecendo 

os padróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia e a 

desigualdade de xénero. 

1.3.  Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a 

discriminación da muller e a violencia de xénero no seu ámbito familiar, escolar e 

social, avaliando os resultados obtidos. 
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Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

  1.  Recoñecer a importancia que ten a dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía, así como a 

necesidade de establecer límites éticos e xurídicos co fin de orientar a súa actividade 

conforme aos valores defendidos na DUDH. 

1.1.  Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia e 

da tecnoloxía, avaliando os impactos positivo e negativo que estas poden ter en 

todos os ámbitos da vida humana: social, económico, político, ético e ecolóxico, 

entre outros. 

1.2.  Achega argumentos que fundamenten a necesidade de poñer límites éticos e xurídicos 

á investigación e práctica tanto científica coma tecnolóxica, tomando a dignidade 

humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio normativo. 

1.3.  Recorre á súa iniciativa persoal para expoñer as súas conclusións acerca do tema 

tratado, utilizando medios informáticos e audiovisuais, de forma argumentada e 

ordenada racionalmente. 

  2.  Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación científica non é 

neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, etc., mediante a 

análise da idea de progreso e a súa interpretación equivocada cando os obxectivos que se 

pretenden non respectan un código ético fundamentado na DUDH. 

2.1.  Obtén e selecciona información, en traballo colaborador, dalgúns casos nos que a 

investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores 

éticos expostos na DUDH, xerando impactos negativos no ámbito humano e 

ambiental, sinalando as causas. 

2.2.  Diserta, en colaboración grupal, acerca da idea de progreso na ciencia e a súa 

relación cos valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu contorno, 

elaborando e expoñendo conclusións. 

2.3.  Selecciona e contrasta información, en colaboración grupal, acerca dalgunhas das 

ameazas que para o ambiente e para a vida ten a aplicación indiscriminada da 

ciencia e da tecnoloxía, como a explotación descontrolada dos recursos naturais, a 

destrución de hábitats, a contaminación química e industrial, a chuvia ácida, o 

cambio climático, a desertización, etc. 

  3.  Recoñecer a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos á actividade científica e 
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tecnolóxica, utilizando como criterio de demarcación os valores éticos da DUDH, co fin de 

evitar a súa aplicación inadecuada e de solucionar os dilemas morais que ás veces se 

presentan, especialmente no terreo da medicina e da biotecnoloxía. 

  3.1.  Destaca o valor da investigación científica e técnica, pero, ademais, xustifica a 

necesidade de poñer límites éticos e xurídicos no seu uso e aplicación, co fin de 

garantir o respecto á dignidade humana e os dereitos fundamentais, así como a 

protección do ambiente. 

  3.2.  Analiza información, seleccionada de diversas fontes, co fin de coñecer en que 

consisten algúns dos últimos avances en medicina e en biotecnoloxía que formulan 

dilemas morais, tales como a utilización de células nai, a clonación, a eutanasia e a 

euxenesia, entre outros, sinalando algúns perigos que estes encerran se non se 

respectan os valores éticos, como pode ser, por exemplo, a manipulación xenética 

con fins económicos, políticos, etc. 

  3.3.  Asume unha actitude de tolerancia e de respecto ante as diferentes opinións que se 

expresan, co fin de solucionar os dilemas éticos, sen esquecer a necesidade de rigor 

na fundamentación racional e ética de todas as alternativas formuladas. 

  4.  Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que esta 

conduce. 

4.1.  Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a 

tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas causas, e considerando as 

súas consecuencias negativas, como unha adicción incontrolada aos dispositivos 

electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conducen as persoas cara a 

unha progresiva deshumanización. 

  5.  Identificar e valorar algúns impactos negativos que, para a especie humana e para o seu 

ámbito natural, produciron o desenvolvemento científico e tecnolóxico utilizado á marxe 

dos valores éticos. 

  5.1.  Selecciona e contrasta información, en colaboración grupal, acerca dalgunhas das 

ameazas que, para o ambiente e a vida, está tendo a aplicación indiscriminada da 

ciencia e da tecnociencia, tales como a explotación descontrolada dos recursos 

naturais, a destrución de hábitats, a contaminación química e industrial, a chuvia 

ácida, o cambio climático, a desertización, etc., elaborando e expoñendo 

conclusións.  

  5.2.  Debate, en pequenos grupos, acerca dos intereses e dos obxectivos que están detrás 

das aplicacións inapropiadas da tecnociencia, e a falsa idea de progreso que está 

implícita nela, expresando as súas opinións fundamentadas nos valores éticos. 
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3. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 

pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior 

grao de protagonismo.  

 

En concreto, na área de Valores Éticos: 

 

Os alumnos e as alumnas deben desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude 

críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso, farase fincapé na 

necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético. 

 

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área 

desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos 

eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo. 

 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 

socializadores, cognitivos e creativos para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a súa 

conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común. 

 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 

aprendizaxe, mentres o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior 

autonomía nas súas aprendizaxes e cre estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento e 

un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da 

liberdade e o control acerca da súa propia existencia.  
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Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal 

farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a 

información a través das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento 

dos seus diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino 

recíproco, a discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

 

Este abano de accións docentes permitiralle ao alumnado comprender e interiorizar os valores 

éticos de forma holística, comprensiva e significativa. 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

- Cal foi o resultado da realización das actividades? 

- Cales delas gustaron máis? 

- Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

 

5. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 

aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 

rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo 

das distintas unidades didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que 

mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso.  

 

O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste 

fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta 

recollida pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias 

quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo 

realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do 
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portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un 

guión para a súa realización.  

 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

- Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares 

definidos na unidade. 

- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto 

real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras 

xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc. 

- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento 

lóxico.  

- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 2.º ESO. 

-  A proposta didáctica para Valores Éticos de 2.º ESO. 

-  O libro dixital. 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 
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7 . MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 

relativa a: 

 

- O número de alumnos e alumnas. 

- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  

- As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 

medidas, etc.). 

- As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

- Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 

- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 

nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 

poderemos:  

 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 

específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 
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- Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se van adoptar, así como sobre os 

recursos que se van empregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

- Fixar a maneira en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 
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3. VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

En canto a os apartados comuns a materia de valores éticos de primeiro curso da 

ESO, remítome a o escrito nese curso 

 

Programación 

 

 

O libro de texto que imos utilizar é o da editorial ANAYA dado que parece sinxelo e 

accesible para un alumnado tan novo. Ten unha versión dixital compatible co a aula 

abalar e o seu sistema informático. Unha soa hora semanal parece moi escasa pero 

intentaremos completar o desenvolvemento dos contidos. 

 

 

1 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en dous bloques e ligados a eles propóñense 

os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe. 

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan 

mellorar a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no 

principal axente do seu propio desenvolvemento. 

 

CONTIDOS 

 

Bloque 1. A xustiza e a política 

 

  1.  A democracia actual e a xustiza. 

-  A xustiza como valor ético e político en Aristóteles. 

-  A DUDH como fundamento ético e universal da democracia dos séculos XX eXXI. 

-  O Estado de dereito como garantía da xustiza. 
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  2. Estrutura e fundamento ético da democracia actual.  

-  O Estado de dereito e a defensa da xustiza como valor ético e cívico supremo da 

democracia. 

-  A DUDH como criterio universal de xustiza para avaliar os sistemas de goberno e a 

lexitimidade dun Estado. 

-  Montesquieu e a división de poderes como garantía do dereito e da xustiza. 

-  A democracia como forma de vida. 

-  Os riscos e os problemas das democracias actuais. 

  3.  O modelo español e os valores éticos. 

-  A Constitución española de 1978: «Os dereitos e deberes fundamentais da persoa» e «Os 

dereitos e liberdades públicas da persoa». 

-  O Preámbulo e o fundamento da súa lexitimidade e a súa finalidade. 

-  O deber e o respecto dos cidadáns á Constitución española. 

-  A adecuación da Constitución española aos principios establecidos na DUDH. 

-  Os principios reitores da política social e económica do Estado español e a súa 

xustificación ética. 

-  As obrigas fiscais dos cidadáns españois, a súa relación cos orzamentos xerais do Estado 

e a súa fundamentación ética. 

  4.  O modelo da Unión Europea. 

-  A Unión Europea: definición, desenvolvemento histórico, obxectivos e estrutura. 

-  A Unión Europea e o respecto á DUDH. 

-  Beneficios logrados na UE polos Estados membros e os seus cidadáns.  

 

Bloque 2. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre 
dereitos humanos 

 

  1.  O problema da xustificación e a orixe das normas xurídicas. 
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-  O positivismo xurídico de Hans Kelsen. 

-  Tres modelos de xustificación do dereito: o iusnaturalismo, o convencionalismo e o 

positivismo xurídico. 

  2.  Os fundamentos éticos do dereito e a DUDH. 

-  O vínculo entre a ética e o dereito. 

-  Legalidade e lexitimidade. 

-  A DUDH como código ético universal que fundamenta o dereito. 

-  A dignidade da persoa como fundamento dos dereitos humanos. 

3 A DUDH como xustificación ética das normas xurídicas: 

-  Características dos dereitos humanos. 

-  Contexto histórico e político da súa elaboración e o seu recoñecemento. 

-  O contido e a estrutura da DUDH. 

  4.  Evolución e desafíos actuais dos dereitos humanos. 

-  As tres xeracións de dereitos humanos, orixe histórica e documental. 

-  Os dereitos da muller e da infancia no século XXI, a súa problemática específica e a 

necesidade da súa difusión e respecto. 

-  Retos actuais na aplicación da DUDH. 

 

Bloque 3. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

  1.  A necesidade da reflexión ética acerca da ciencia e da tecnoloxía. 

-  A tecnociencia e a concepción tradicional da ciencia e da tecnoloxía. 

-  O mito da neutralidade científica e a falsa noción de progreso. 

-  A distinción entre a investigación e a aplicación científica e tecnolóxica, e os valores que 

achegan á humanidade. 

-  Os límites éticos e xurídicos da investigación e da aplicación científica e tecnolóxica. 
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-  A tecnociencia e o seu impacto negativo no ambiente. 

-  A tecnodependencia. 

-  Os dilemas morais actuais no ámbito da medicina e da bioética. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El bloque un podería desenvolverse no primeiro trimestre e o bloque dous e tres no segundo e tercer 

trimestre. De todos modos parece un plan moi ambicioso: unha hora semanal non parece suficiente para 

desenvolver estes temas tan complexos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. A xustiza e a política 

 

  1.  Comprender e valorar a importancia da relación entre os conceptos de ética, política e 

xustiza, mediante a análise e a definición destes termos, destacando o vínculo entre 

eles no pensamento de Aristóteles. 

1.1.  Explica e aprecia as razóns que dá Aristóteles para establecer un vínculo entre 

ética, política e xustiza. 

1.2.  Utiliza e selecciona información acerca dos valores éticos e cívicos, identificando e 

apreciando as semellanzas e as diferenzas entre eles. 

  2.  Coñecer e apreciar a política de Aristóteles e as súas características esenciais, así como 

entender o seu concepto da xustiza e a súa relación co ben común e a felicidade, 

elaborando un xuízo crítico acerca da perspectiva deste filósofo. 

2.1.  Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, unha presentación con soporte 

informático, acerca da política aristotélica como unha teoría organicista que 

propón unha finalidade ética do Estado. 

2.2.  Selecciona e usa información, en colaboración grupal, para entender e apreciar a 

importancia que Aristóteles dá á xustiza como o valor ético no que se 

fundamenta a lexitimidade do Estado e a súa relación coa felicidade e o ben 

común, expoñendo as súas conclusións persoais debidamente fundamentadas. 

  3.Identificar nos valores éticos o fundamento que, na actualidade, fai da democracia a 
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forma de goberno máis valorada fronte a outras alternativas autoritarias ou 

totalitarias. 

3.1.Xustifica 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 recollidos na DUDH. 

4.Comprender que, neste momento, non é suficiente que un Estado sexa democrático para 

recoñecer a súa lexitimidade; esíxese que, ademais, sexa un Estado xusto, tomando 

como criterio de xustiza o respecto aos dereitos humanos. 

4.1.Elabora, en colaboración grupal, unha lista dos valores éticos contidos na DUDH 

nos que se debe fundamentar un Estado democrático para que sexa xusto. 

 

  5.  Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e dos 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 de división de poderes. 

5.1.  Fundamenta racional 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. 

5.2.  Define o concepto de Estado de dereito e establece a súa relación coa defensa dos 

valores éticos e cívicos na sociedade democrática. 

5.3.  Describe o significado e a relación entre os seguintes conceptos: democracia, 

cidadán, soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, representatividade, 

etc. 

5.4.  Explica a división de poderes proposta por Montesquieu e a función que 

desempeñan os poderes lexislativo, executivo e xudicial no Estado democrático, 

así como a necesidade da división de poderes como instrumento para evitar o 

monopolio do poder político e como medio que permite aos cidadáns o control 

do Estado. 

  6.  Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns na vida política do Estado 

co fin de evitar o risco de que nunha democracia se violen os dereitos humanos. 

6.1.  Asume e explica o deber moral e civil dos cidadáns de participar activamente no 

exercicio da democracia co fin de que se respecten os valores éticos e cívicos no 

seo do Estado. 

6.2.  Define a magnitude dalgúns dos riscos que ameazan os gobernos democráticos 

cando non se respectan os valores éticos da DUDH, como a súa dexeneración en 
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demagoxia, a ditadura das maiorías e a escasa participación cidadá, entre 

outros, formulando posibles medidas para evitalos. 

  7.  Coñecer e valorar os fundamentos da Constitución española de 1978, identificando os 

valores éticos dos que parte e os conceptos preliminares que establece. 

7.1.  Identifica e aprecia os valores éticos máis destacados nos que se fundamenta a 

Constitución española, sinalando a orixe da súa lexitimidade e a finalidade que 

persegue mediante a lectura comprensiva e comentada do seu Preámbulo. 

7.2.  Describe os conceptos preliminares delimitados na Constitución española e a súa 

dimensión ética, como a nación española, a pluralidade ideolóxica, o papel e as 

funcións atribuídas ás forzas armadas, etc., a través da lectura comprensiva e 

comentada dos artigos 1 ao 9. 

  8.  Mostrar respecto pola Constitución española identificando nela, mediante unha lectura 

explicativa e comentada, os dereitos e os deberes que ten o individuo como persoa e 

como cidadán, apreciando a súa adecuación á DUDH, co fin de asumir de forma 

consciente e responsable os principios de convivencia que deben rexer no Estado 

español. 

8.1.  Sinala e comenta a importancia dos dereitos e das liberdades públicas 

fundamentais da persoa establecidos na Constitución, como a liberdade 

ideolóxica, relixiosa e de culto, o carácter aconfesional do Estado español, o 

dereito á libre expresión de ideas, o dereito á reunión pública e á libre 

asociación e os seus límites, etc. 

  9.  Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos principios éticos 

defendidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva dos dereitos e os 

deberes dos cidadáns (artigos 30 ao 38) e os principios reitores da política social e 

económica (artigos 39 ao 52). 

9.1.  Coñece e aprecia a adecuación da Constitución española á DUDH, sinalando os 

valores éticos nos que se fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns, 

así como os principios reitores da política social e económica. 

9.2.  Explica e asume os deberes cidadáns que establece a Constitución e ordénaos 

segundo a súa importancia, expresando a xustificación da orde elixida. 

9.3.  Achega razóns para xustificar a importancia que ten para o bo funcionamento da 

democracia o feito de que os cidadáns sexan conscientes non só dos seus 

dereitos, senón tamén das súas obrigas como un deber cívico, xurídico e ético. 

9.4.  Recoñece a responsabilidade fiscal dos cidadáns e a súa relación cos orzamentos 

xerais do Estado como un deber ético que contribúe ao desenvolvemento do ben 

común. 
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10.  Coñecer os aspectos esenciais da UE, analizando os beneficios recibidos e as 

responsabilidades adquiridas polos Estados membros e os seus cidadáns, co fin de 

recoñecer a súa utilidade e os logros que esta alcanzou. 

10.1.  Describe, acerca da UE, a súa integración económica e política, o seu 

desenvolvemento histórico desde 1951, os seus obxectivos e os valores éticos 

nos que se fundamenta de acordo coa DUDH. 

10.2.  Identifica e aprecia a importancia dos logros alcanzados pola UE e o beneficio 

que estes achegaron para a vida dos cidadáns, tales como a anulación de 

fronteiras e de restricións aduaneiras, a libre circulación de persoas e de 

capitais, etc., así como as obrigas adquiridas nos diferentes ámbitos: 

económico, político, de seguridade e paz, etc. 

 

Bloque 2. Os valores éticos, o dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre 
dereitos humanos 

 

  1.  Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza a través do coñecemento das 

súas semellanzas, diferenzas e relacións, analizando o significado dos termos de 

«legalidade» e de «lexitimidade». 

1.1.  Busca e selecciona información en páxinas web para identificar as diferenzas e as 

semellanzas entre a ética e o dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, 

elaborando e presentando conclusións fundamentadas. 

  2.  Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas mediante a análise das 

teorías do dereito natural, ou iusnaturalismo, o convencionalismo a teoría positivista 

do dereito elaborada por Kelsen, identificando a súa aplicación no pensamento 

xurídico dalgúns filósofos, co fin de ir conformando unha opinión argumentada acerca 

da fundamentación ética das leis. 

2.1.  Elabora, en grupo, unha presentación con soporte dixital acerca da teoría 

iusnaturalista do dereito, os seus obxectivos e características, identificando na 

teoría de Locke un exemplo desta en canto á orixe das normas xurídicas, a súa 

validez e as funcións que lle atribúe ao Estado. 

2.2.  Destaca e valora, no pensamento dos sofistas, a distinción entre physis e nomos, 

describindo a súa achega ao convencionalismo xurídico e elaborando 

conclusións argumentadas acerca deste tema. 

2.3.  Analiza información acerca do positivismo xurídico de Kelsen, principalmente o 

relativo á validez das normas xurídicas e dos criterios que utiliza, especialmente 
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o de eficacia, e a relación que establece entre a ética e o dereito. 

2.4.  Recorre ao seu espírito emprendedor e iniciativa persoal para elaborar unha 

presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando 

estas teorías sobre o dereito e explicando as súas conclusións. 

  3.  Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a 

creación da ONU, co fin de entendela como unha necesidade do seu tempo cuxo valor 

continúa vixente como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos 

Estados. 

3.1.  Explica a función da DUDH como un «código ético» recoñecido polos países 

integrantes da ONU co fin promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o 

mundo. 

3.2. Selecciona e contrasta información dos acontecementos históricos e políticos que 

deron orixe á DUDH; entre eles, as ideoloxías nacionalistas e racistas que 

defendían a superioridade duns seres humanos sobre outros, chegando ao 

extremo do Holocausto xudeu, a discriminación e o exterminio de todos aqueles 

que non pertencían a unha determinada etnia, a un modelo físico ou non 

compartían as ideas políticas, etc. 

3.3.Sinala os obxectivos que tivo a creación da ONU e a data na que se asinou a DUDH, 

valorando a importancia deste feito para a historia da humanidade. 

  4.  Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como unha conquista 

da humanidade e estimar a importancia do problema que formula na actualidade o 

exercicio dos dereitos da muller e da infancia en gran parte do mundo, tomando 

conciencia dela co fin de promover a solución deses problemas. 

  4.1.  Coñece e valora os trazos distintivos dos dereitos humanos: innatos, universais e 

irrenunciables. 

4.2.  Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos 

humanos, partindo da primeira xeración: os dereitos civís e políticos, seguindo 

cos da segunda xeración: económicos, sociais e culturais, e estudando os da 

terceira: dereitos dos pobos á solidariedade, o desenvolvemento e a paz. 

4.3.  Dá razóns acerca da orixe histórica do problema dos dereitos da muller, 

recoñecendo os patróns económicos e socioculturais que fomentaron a violencia 

e a desigualdade de xénero. 

4.4.  Xustifica a necesidade de actuar na defensa dos dereitos da infancia, loitando 

contra a violencia e o abuso do que nenos e nenas son vítimas no século XXI, 

como o abuso sexual, o traballo infantil, a súa utilización como soldados, etc. 
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4.5.  Emprende, en traballo colaborador, a elaboración dunha campaña contra a 

discriminación da muller e a violencia de xénero no seu contorno familiar, 

escolar e social, avaliando os resultados obtidos. 

  5.  Identificar, no preámbulo da DUDH, o respecto á dignidade das persoas e os seus 

atributos esenciais como o fundamento do que derivan todos os dereitos humanos. 

  5.1.  Explica e aprecia en que consiste a dignidade que esta Declaración lle recoñece 

ao ser humano como persoa posuidora duns dereitos universais, inalienables e 

innatos, mediante a lectura do seu Preámbulo. 

  6.  Interpretar e apreciar o contido e a estrutura interna da DUDH co fin de coñecela e 

propiciar o aprecio e o respecto cara a ela. 

6.1.  Constrúe un esquema acerca da estrutura da DUDH, a cal se compón dun 

preámbulo e 30 artigos, que poden clasificarse do seguinte xeito: 

-  Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a toda persoa: a liberdade, a 

igualdade, a fraternidade e a non discriminación. 

-  Os artigos 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais. 

-  Os artigos 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo en relación coa 

comunidade. 

-  Os artigos 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades políticos. 

-  Os artigos 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, sociais e culturais. 

-  Finalmente, os artigos 28 ao 30 refírense á interpretación de todos eles, ás 

condicións necesarias para o seu exercicio e aos seus límites. 

  6.2.  Elabora unha campaña, en colaboración grupal, co fin de difundir a DUDH como 

fundamento do dereito e da democracia no seu contorno escolar, familiar e 

social. 

  7.  Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se enfronta a 

aplicación da DUDH na actualidade, apreciando o labor que realizan institucións e ONG 

que traballan na defensa dos dereitos humanos auxiliando aqueles que non teñen a 

oportunidade de exercelos. 

7.1.  Investiga, a partir de información obtida en distintas fontes, sobre os problemas e 

os retos que ten a aplicación da DUDH en canto ao exercicio dos 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 

políticos, etcétera. 
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7.2.  Indaga, en colaboración grupal, acerca do labor de institucións e voluntarios que, 

en todo o mundo, traballan polo cumprimento dos dereitos humanos, como 

Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos sen Fronteiras ou Cáritas, entre 

outros, elaborando e expresando as súas conclusións. 

 

Bloque 3. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

  1.  Recoñecer que, na actualidade, existen casos nos que a investigación científica non é 

neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, etc., 

mediante a análise da idea de progreso e a súa interpretación equivocada cando os 

obxectivos que se pretenden non respectan un código ético fundamentado na DUDH. 

1.1.  Obtén e selecciona información, en traballo colaborador, dalgúns casos nos que a 

investigación científica e tecnolóxica non foi guiada nin é compatible cos valores 

éticos expostos na DUDH, xerando impactos negativos no contorno humano e 

ambiental, sinalando as causas. 

1.2.  Diserta, en colaboración grupal, acerca da idea de progreso na ciencia e a súa 

relación cos valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu contorno, 

elaborando e expoñendo conclusións. 

  2.  Recoñecer a importancia que ten a dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía, así 

como a necesidade de establecer límites éticos e xurídicos co fin de orientar a súa 

actividade conforme os valores defendidos na DUDH. 

2.1.  Utiliza información de distintas fontes para analizar a dimensión moral da ciencia 

e da tecnoloxía, avaliando os impactos positivo e negativo que estas poden ter 

en todos os contornos da vida humana: social, económico, político, ético e 

ecolóxico, entre outros. 

2.2.  Achega argumentos que fundamenten a necesidade de poñer límites éticos e 

xurídicos á investigación e práctica tanto científica como tecnolóxica, tomando 

a dignidade humana e os valores éticos recoñecidos na DUDH como criterio 

normativo. 

2.3.  Recorre á súa iniciativa persoal para expoñer as súas conclusións acerca do tema 

tratado, utilizando medios informáticos e audiovisuais, de forma argumentada e 

ordenada racionalmente. 

  3.  Entender e valorar o problema da tecnodependencia e a alienación humana á que esta 

conduce. 

3.1.  Destaca o problema e o perigo que representa para o ser humano a 
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tecnodependencia, sinalando os seus síntomas e as súas causas, e considerando 

as súas consecuencias negativas como unha adicción incontrolada aos 

dispositivos electrónicos, aos videoxogos e ás redes sociais, que conducen as 

persoas cara a unha progresiva deshumanización. 

  4.  Aplicar os valores éticos contidos na DUDH nos campos científico e tecnolóxico co fin 

de evitar o seu emprego inadecuado e solucionar os dilemas morais que ás veces se 

presentan, especialmente no terreo da medicina e da biotecnoloxía. 

4.1.  Analiza información, seleccionada de diversas fontes, co fin de coñecer algúns dos 

avances en medicina e en biotecnoloxía que presentan dilemas morais, como a 

utilización de células nai, a clonación e a euxénese, entre outros, sinalando 

algúns perigos que agochan se se prescinde do respecto á dignidade humana e 

aos seus valores fundamentais. 

4.2.  Asume unha actitude de tolerancia e de respecto ante as diferentes opinións que 

se expresan na confrontación de ideas co fin de solucionar os dilemas éticos sen 

esquecer a necesidade de utilizar o rigor na fundamentación racional e ética de 

todas as alternativas de solución formuladas. 

 

 

CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA 
ÁREA 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente 

pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de 

protagonismo.  

 

En concreto, na área de Valores Éticos:  

 

Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude 

críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso farase fincapé na 

necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético. 
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Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área 

desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos 

eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo. 

 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 

socializadores, cognitivos e creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a 

súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común.  

 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 

aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior 

autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento 

e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da 

liberdade e o control acerca da súa propia existencia.  

 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal 

farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a 

información a través das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento 

dos diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a 

discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

 

Este abano de accións docentes permitirá ao alumnado comprender e interiorizar os valores 

éticos de forma holística, comprensiva e significativa. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 
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-  Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

-  Cal foi o resultado da realización das actividades? 

-  Cales delas gustaron máis? 

-  Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 3.º ESO. 

-  A proposta didáctica para Valores Éticos de 3.º ESO. 

-  O libro dixital. 

- Proxección de materiais audiovisuais, documentales, películas… 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, debe coñecerse a 

relativa a: 

 

-  O número de alumnos e alumnas. 

-  O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

-  As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  

-  As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 

medidas, etc.). 
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-  As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

-  Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

-  Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 

-  Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 

nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 

poderemos:  

 

-  Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 

específica por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

-  Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

-  Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos 

que se van empregar. 

-  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

-  Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

-  Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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4.Valores Éticos 4 ESO 

 

 

Os contidos da área de Valores Éticos agrúpanse en seis bloques. Os contidos, criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para o segundo ciclo de Educación 

Secundaria Obrigatoria, aínda que soamente van aparecer os referentes a 4.º de ESO. 

O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e unhas destrezas básicas que lle permitan 

mellorar a súa autonomía, priorizar os seus valores e prepararse para converterse no 

principal axente do seu propio desenvolvemento. 

 

1.CONTIDOS 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

1. O ser humano na Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

-  O concepto de persoa, os seus atributos e a súa relación cos valores éticos. 

 

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

 

1. Os dereitos da persoa e os límites do Estado na Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos. 

-  O papel da ética e do Estado. 

-  A socialización e os medios de comunicación de masas.  

 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

1. A ética e os retos do século XXI. 
2. As teorías éticas e as súas características.  

-  As éticas formais. 
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Bloque 4. A xustiza e a política 

 

1. A democracia e a súa institución esencial: a cidadanía. 
2. A necesidade da ética e a política ante os desafíos da globalización.  

 

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

 

1. A necesidade do dereito positivo como garantía dos dereitos humanos.  
-  A obediencia á lei, a desobediencia civil e a obxección de conciencia.  

-  A teoría da xustiza de Rawls. 

2. A paz e a seguridade como dereito, como principio ético e como deber cívico.  
-  Os tratados internacionais e o papel das forzas armadas.  

 

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

 

  1.  A ciencia e a tecnoloxía desde a ética. 

-  A deontoloxía como ética profesional. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

 

1. Interpretar e valorar a importancia da dignidade da persoa como o valor do que parte e no 
que se fundamenta a Declaración Universal de Dereitos Humanos, 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. 
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1.1. Identifica na dignidade do ser humano, en tanto que persoa, e os atributos 

inherentes á súa natureza, a orixe dos dereitos inalienables e universais que 

establece a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

1.2. Identifica, na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, como atributos esenciais 

do ser humano: a razón, a conciencia e a liberdade. 

1.3. Relaciona de forma adecuada os seguintes termos e expresións, utilizados na 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos: dignidade da persoa, fraternidade, 

liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, 

arbitrariamente detido, presunción de inocencia, discriminación e violación de 

dereitos, etc. 

 

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

 

1. Explicar, baseándose na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, os principios que 
deben rexer as relacións entre os cidadáns e o Estado, co fin de favorecer o seu 
cumprimento na sociedade na que viven. 

 

1.1. Comenta, segundo o establecido pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

nos artigos 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado debe respectar e 

fomentar, nas relacións existentes entre ambos os dous. 

1.2. Explica os límites do Estado que establece a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos nos artigos 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos cidadáns que este 

debe protexer e respectar. 

1.3. Elabora unha presentación con soporte informático e audiovisual, ilustrando os 

contidos máis sobresaíntes tratados no tema e expoñendo as súas conclusións de 

forma argumentada. 

 

2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de comunicación 
masiva, valorando os seus efectos na vida e no desenvolvemento moral das persoas e da 
sociedade, reflexionando acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con 
este tema. 
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2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global mediante o cal se produce a 

interiorización de valores, normas, costumes, etc. 

2.2. Sinala os perigos que este fenómeno encerra se se desenvolve á marxe dos valores 

éticos universais, debatendo acerca da necesidade de establecer límites éticos e 

xurídicos neste tema. 

2.3. Diserta acerca do impacto que teñen os medios de comunicación masiva na vida 

moral das persoas e da sociedade, expresando as súas opinións con rigor 

intelectual. 

2.4. Valora a necesidade dunha regulación ética e xurídica en relación co uso de medios 

de comunicación masiva, respectando o dereito á información e á liberdade de 

expresión que posúen os cidadáns. 

 

Bloque 3. A reflexión ética 

 

1. Recoñecer que, no mundo actual de grandes e rápidos cambios, a necesidade dunha 
regulación ética é fundamental, debido á magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser 
humano, resultando necesaria a súa actualización e ampliación aos novos campos de acción 
da persoa, co fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos. 

 

1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética no século XXI, como 

instrumento de protección dos dereitos humanos ante as ameazas de grandes 

intereses políticos e económicos, e de grupos violentos que dispoñen de avances 

científicos e tecnolóxicos, capaces de poñer en gran risco os dereitos fundamentais 

da persoa. 

1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética, como o profesional, a 

bioética, o ambiente, a economía, a empresa, a ciencia e a tecnoloxía, entre outros. 

 

2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano do século XXI as 
circunstancias que o rodean, destacando 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. 
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2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o rodean, identificando 

as limitacións e oportunidades que se lle consideran, desde as perspectivas sociais, 

laborais, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., co obxecto de deseñar, 

a partir delas, o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores 

éticos que han de guialo. 

 

3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as éticas formais, 
establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando a importancia que este filósofo 
lle atribúe á autonomía da persoa como valor ético fundamental. 

 

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

éticas materiais. 

3.2. Explica as características da ética kantiana: formal, universal e racional, así como a 

importancia da súa achega á ética universal. 

3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da persoa como valor 

ético esencial e a súa manifestación no imperativo categórico e as súas 

formulacións. 

 

4. Identificar a ética do discurso como unha ética formal, que destaca o valor do diálogo e o 
consenso na comunidade, como procedemento para encontrar normas éticas xustas. 

 

4.1. Xustifica por que a ética do discurso é unha ética formal e en que consiste o 

imperativo categórico que formula, identificando as similitudes e diferenzas co 

imperativo da ética de Kant. 

4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e emprendedora para elaborar unha presentación con 

soporte informático acerca das éticas formais, expresando e elaborando 

conclusións fundamentadas. 

 

Bloque 4. A xustiza e a política 

 

1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón como un estilo de vida 
cidadá, consciente do seu deber como elemento activo da vida política, colaborando na 
defensa e difusión dos dereitos humanos, tanto na súa vida persoal como social. 
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1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza que os cidadáns 

coñezan e cumpran cos seus deberes, entre eles, a defensa dos valores éticos e 

cívicos, o coidado e conservación de todos os bens e servizos públicos, a 

participación na elección dos representantes públicos, o respecto e a tolerancia á 

pluralidade de ideas e de crenzas, o acatamento das leis e das sentenzas dos 

tribunais de xustiza, así como o pagamento dos impostos establecidos, entre 

outros. 

 

2. Reflexionar acerca do deber que teñen os cidadáns e os Estados de promover a ensinanza e 
a difusión dos valores éticos como instrumentos indispensables para a defensa da 
dignidade e os dereitos humanos, ante o perigo que o fenómeno da globalización pode 
representar para a destrución do planeta e a deshumanización da persoa. 

 

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, como: o egoísmo, a desigualdade, a interdependencia, a 

internacionalización dos conflitos armados, a imposición de modelos culturais 

determinados por intereses económicos que promoven o consumismo e a perda de 

liberdade humana, entre outros.  

2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os Estados, ante os riscos da 

globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos humanos, 

especialmente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos, a súa vixencia e a 

necesidade de respectalos en todo o mundo, como o deber de contribuír na 

construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a tolerancia, o respecto 

aos dereitos dos demais, a honestidade, a lealdade, o pacifismo, a prudencia e a 

mutua comprensión mediante o diálogo, a defensa e protección da natureza, entre 

outros. 

 

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

 

1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado para garantir o respecto aos dereitos 
humanos e reflexionar acerca dalgúns dilemas morais nos que existe un conflito entre os 
deberes éticos, relativos á conciencia da persoa e os deberes cívicos que lle impoñen as leis 
xurídicas.  
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1.1. Explica a finalidade e características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa 

xustificación ética como fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia. 

1.2. Debate acerca da solución de problemas nos que hai un conflito entre os principios 

éticos do individuo e os da orde civil, formulando solucións razoadas acerca dos 

dilemas que consideran os casos de desobediencia civil e obxección de conciencia, 

xa que estes implican o desacato ás leis do Estado. 

 

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

 

2.1. Busca información en Internet co fin de definir os principais conceptos utilizados na 

teoría de Rawls e establece unha relación entre eles, como: a posición orixinal e o 

veo de ignorancia, o criterio de imparcialidade e a función dos dous principios de 

xustiza que propón. 

2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da teoría de Rawls e explica a súa conclusión 

argumentada acerca dela. 

 

3. Valorar a Declaración Universal dos Dereitos Humanos como conxunto de ideais 
irrenunciables, tendo presentes os problemas e deficiencias que existen na súa aplicación, 
especialmente no relativo ao ámbito económico e social, indicando a importancia das 
institucións e os voluntarios e voluntarias que traballan pola defensa dos dereitos 
humanos. 

 

3.1. Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais que 

alcanzar polas sociedades e os Estados, e recoñece os retos que aínda teñen que 

superar. 

3.2. Sinala algunhas das deficiencias existentes no exercicio dos dereitos económicos e 

sociais tales como a pobreza, a falta de acceso á educación, á saúde, ao emprego, á 

vivenda, etc. 

3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con soporte informático e audiovisual, 

acerca dalgunhas das institucións e voluntarios que, en todo o mundo, traballan 

pola defensa e respecto dos dereitos humanos, como a ONU e os seus organismos, 

FAO, OIEA (Organismo Internacional de Enerxía Atómica), OMS (Organización 
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Mundial da Saúde), UNESCO (Organización das Nacións Unidas para a Educación, a 

Ciencia e a Cultura), entre outros e ONG como Greenpeace, UNICEF, a Cruz 

Vermella, a Media Lúa Vermella, etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza e 

o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, entre outros. 

 

4. Entender a seguridade e a paz como un dereito recoñecido na Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos (art.º 3) e como un compromiso da cidadanía española nos ámbitos 
nacional e internacional (Constitución española, preámbulo), identificando e avaliando o 
perigo das ameazas que, contra elas, xurdiron nos últimos tempos. 

 

4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca da seguridade e a paz como un dereito 

fundamental das persoas e aprecia a súa importancia para o exercicio do dereito á 

vida e á liberdade, elaborando e expresando as súas conclusións (art.º 3 da 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos). 

4.2. Toma conciencia do compromiso da cidadanía española coa paz como unha 

aspiración colectiva e internacional recoñecida na Constitución española e rexeita a 

violación dos dereitos humanos, mostrando solidariedade coas vítimas da violencia. 

4.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con medios informáticos e 

audiovisuais, sobre algunhas das novas ameazas para a paz e a seguridade no 

mundo actual, como: o terrorismo, os desastres ambientais, as catástrofes naturais, 

as mafias internacionais, as pandemias, os ataques cibernéticos, o tráfico de armas 

de destrución masiva, de persoas e de órganos, entre outros. 

 

5. Coñecer a misión atribuída na Constitución española ás forzas armadas e a súa relación cos 
compromisos que o Estado español asume cos organismos internacionais a favor da 
seguridade e a paz, reflexionando acerca da importancia do dereito internacional para 
regular e limitar o uso e aplicación da forza e o poder. 

 

5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán os compromisos internacionais realizados 

polo Estado español na defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como 

membro de organismos internacionais: ONU, OTAN, UE, etc. 

5.2. Identifica a importancia da misión das forzas armadas, (no art.º 15 da lei de Defensa 

Nacional) en materia de defensa e seguridade nacional, de dereitos humanos, de 

promoción da paz e a súa contribución en situacións de urxencia e axuda 

humanitaria, tanto nacionais como internacionais. 
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5.3. Identifica as consecuencias dos conflitos armados no ámbito internacional, 

apreciando a importancia das organizacións internacionais que promoven e vixían o 

cumprimento dun dereito internacional, fundamentado na Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos. 

 

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

 

1.  Identificar criterios que permitan avaliar, de forma crítica e reflexiva, os proxectos 
científicos e tecnolóxicos, co fin de valorar a súa idoneidade en relación co respecto aos 
dereitos humanos e valores éticos. 

 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para atopar algúns criterios que cómpre 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 consecuencias persoais, sociais e ambientais que a súa aplicación poida ter. 

 

2.  Estimar a necesidade de facer cumprir unha ética deontolóxica os científicos, os tecnólogos 
e outros profesionais. 

 

2.1. Comprende e explica a necesidade de apoiar a creación e uso de métodos de control, 

así como a aplicación dunha ética deontolóxica para os científicos e tecnólogos e, en 

xeral, para todas as profesións, fomentando a aplicación dos valores éticos no 

mundo laboral, financeiro e empresarial. 

 

 

 

2. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

 

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante. O docente 

pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e este adquire un maior grao de 

protagonismo.  
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En concreto, na área de Valores Éticos:  

 

Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver nesta etapa un pensamento e unha actitude 

críticos que se sustenten en valores morais e éticos recoñecidos. Por iso se fará fincapé na 

necesidade de analizar, formular e dar solucións a problemas cun fondo ético. 

 

Desde esta perspectiva, a liña metodolóxica que rexerá as accións docentes nesta área 

desenvolverase a través de métodos activos, indutivos e mixtos; é dicir, métodos 

eminentemente participativos onde se alterna o traballo individual co traballo en grupo. 

 

A aplicación dos devanditos métodos leva implícita a utilización de estilos de ensino 

socializadores, cognitivos e creativos, para conseguir que os seus xuízos e eleccións dirixan a 

súa conduta e as súas relacións sociais cara ao benestar común.  

 

Neste contexto metodolóxico, o estudante convértese en protagonista da súa propia 

aprendizaxe, mentres que o docente vai cedendo terreo para que o alumnado logre maior 

autonomía nas súas aprendizaxes e cree estruturas cognitivas que lle permitan un pensamento 

e un proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da 

liberdade e o control acerca da súa propia existencia.  

 

Á súa vez, a transmisión do coñecemento das características que conforman a imaxe persoal 

farase a partir de aprendizaxes baseadas na experiencia, onde o alumnado percibe a 

información a través das súas propias experiencias e respectando sempre o desenvolvemento 

dos diversos estilos de aprendizaxe. Tamén se combinarán técnicas como o ensino recíproco e a 

discusión guiada con técnicas de visualización, de role play. 

 

Este abano de accións docentes permitiralle ao alumnado comprender e interiorizar os valores 

éticos de forma holística, comprensiva e significativa. 
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3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado, convén 

reflexionar sobre estas cuestións: 

-  Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

-  Cal foi o resultado da realización das actividades? 

-  Cales delas gustaron máis? 

-  Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

 

4. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 

aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 

rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo 

das distintas unidades didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que 

mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso.  

 

O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste 

fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; esta 

recollida pode pautarse ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias 

quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo 

realizado, as dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do 

portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un 

guión para a súa execución.  

 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

- Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares 

definidos na unidade. 

- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto 

real. 
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- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento 

lóxico.  

- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

-  O libro do alumnado para a área de Valores Éticos de 4.º ESO. 

-  A proposta didáctica para Valores Éticos de 4.º ESO. 

-  O libro dixital. 

-  Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 

-  As monografías didácticas. 

-  A web do profesorado. 

-  A web do alumnado e da familia. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 

relativa a: 

 

-   O número de alumnos e alumnas. 

-   O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

-   As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  
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-   As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de 

medidas, etc.). 

-   As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

-   Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

-   Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 

-   Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 

nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela 

poderemos:  

 

-   Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 

estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención 

específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

-   Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 

espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

-   Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que 

se van empregar. 

-   Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

-   Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

-   Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
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MÍNIMOS EXIXIBLES PARA TODOS OS CURSOS DE ESO 

 

 

Tendo en conta a natureza optativa da materia fronte a de Relixión, non me parece axeitado estabrecer 

uns contidos mínimos para aprobar: entendo que é mais importante a maduración persoal, a actitude 

comprensiva e dialogante na clase, unha aportación constructiva á convivencia no centro etc. Mais que 

contidos, trátase de acadar competencias cívicas. Pola miña parte non me parece que o alumnado teña 

que aprender contidos da area de valores éticos sino incorporarlos a súa conducta. Para aprobar a 

materia e suficiente con: 

 asistir a clase 

 facer todas ou a maioría das tarefas 

 respetar e participar na medida do posible na construcción cotidiá da clase 

 dialogar de manera tolerante cos demais e contrastar opinións nos debates 

 Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades.  

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

 Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 

Materiais audiovisuais 

 
 
Películas axeitadas para varios cursos: 
Del revés, Billy Elliot, La clase, La ola, Documental de Felix Rodriguez de la Fuente sobre el alimoche …  
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BLOQUE DOS:BACHARELATO 

 

1. Introdución 

 1.1 Obxectivos e ámbitos de actuación da LOMCE 

A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) xorde como 

resposta a unha serie de retos educativos aos que se pretende dar 

resposta coa consecución dos seguintes obxectivos: 

Principais retos educativos Obxectivos da LOMCE  

– Elevadas taxas de 

abandono escolar temperán. 

– Baixo nivel formativo en 

relación cos estándares 

internacionais (PISA, …). 

– Reducido número de 

alumnos que acada a 

excelencia. 

– Inadecuación do 

sistema educativo ante as 

novas demandas de 

formación. 

– Encauzar os estudantes 

cara a traxectorias adecuadas ás 

súas potencialidades. 

– Mellorar os resultados 

aumentando o número de 

titulados da ESO. 

– Elevar os niveis de 

educación e aumentar o número 

de alumnos excelentes. 

– Mellorar a 

empregabilidade e estimular o 

espírito emprendededor do 

alumnado. 

Para lograr estes obxectivos a LOMCE centra a súa atención na 

modificación dos seguintes aspectos do Sistema Educativo: 

– Racionalización da oferta educativa. O currículo simplificarase coa 

priorización das materias troncais para adquirir as competencias 

educativas. 

– Flexibilización das traxectorias educativas. Establecemento de 

diferentes itinerarios educativos a partir da ESO. 

– Autonomía dos centros educativos. Permitirá tomar decisións para 

mellorar a oferta educativa e suporá a rendición de contas dos resultados 

obtidos. 

– Reforzo da capacidade de xestión da dirección dos centros. Os 

directores asumirán o liderado pedagóxico e de xestión. 
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– Implantación de avaliacións externas. Estas levaranse a cabo ao 

finalizar cada etapa educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO e 2º 

curso de Bacharelato. 

Ademais, a LOMCE define tres novos ámbitos de actuación que incidirán 

especialmente na transformación do noso sistema educativo: 

– A incorporación xeneralizada das Tecnoloxías da Información e 

Comunicación (TIC). A través das TIC facilitarase a personalización da 

educación. 

– O fomento do plurilingüismo. Fixado pola Unión Europea, lograrase 

pola incorporación no currículo dunha segunda lingua estranxeira. 

– A modernización da Formación Profesional. Adaptarase ás novas 

esixencias dos sectores produtivos e implicaranse as empresas na 

formación. 

Seguindo as recomendacións das institucións europeas a LOMCE incorpora 

a educación cívica e constitucional como contido transversal en todas as 

materias da educación básica O obxectivo é transmitir e pór en práctica 

valores como a liberdade individual, a responsabilidade, a cidadanía 

democrática, a solidariedade, a tolerancia ou a igualdade. 

1.2 Principios do Sistema Educativo 

Para levar a cabo todos os ámbitos de actuación detallados no epígrafe 

anterior, cóncíbese a LOMCE como unha lei orgánica que só modifica 

parcialmente a previa Lei Orgánica de Educación (LOE) do ano 2006. Neste 

sentido, e polo que se refire aos principios que inspiran o Sistema 

Educativo Español, incorporáronse os seguintes: 

– A equidade e a igualdade de dereitos e oportunidades que garantan 

o pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado a través da 

educación. 

– O recoñecemento dos proxenitores e titores como primeiros 

responsables da educación dos seus fillos. 

– A educación para a prevención e resolución pacífica de conflitos, así 

como o fomento da non violencia e a prevención do acoso escolar. 

– O desenvolvemento de valores que fomenten a igualdade efectiva 

entre homes e mulleres e que axuden a previr a violencia de xénero. 

– A liberdade de ensino, que lles recoñece ás familias a elección do 

tipo de educación e a selección do centro educativo. 
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Para garantir o desenvolvemento destes principios defínese o Sistema Educativo como o conxunto de 

Administracións educativas, profesionais da educación e outros axentes, públicos e privados, que 

desenvolven funcións de regulación, de financiamento ou de prestación de servizos para o exercicio do 

dereito á educación en España.  

Ademais establécense os órganos de participación da comunidade educativa na programación e 

asesoramento do goberno. 

1.3 Elementos do currículo na LOMCE 

A LOMCE modifica os elementos que compoñen o currículo como regulador dos procesos de ensino e 

aprendizaxe para cada unha das etapas educativas. 

Estes elementos pasan a ser os seguintes: 

– Os obxectivos de cada ensino e etapa educativa. 

– As competencias ou capacidades para aplicar os contidos de cada ensino e etapa educativa. 

– Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen 

ao logro dos obxectivos e á adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función 

das ensinanzas e as etapas educativas. 

─ Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, que permiten definir os resultados das 

aprendizaxes en cada materia.  

─  Os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensino e etapa educativa. 

─ A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes. 
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As Competencias Clave no Currículo da LOMCE 

 

Comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción 

comunicativa nun contexto social e cultural determinado.  

É unha competencia complexa que inclúe tanto aspectos propiamente 

lingüísticos como sociais, culturais e prácticos.  

O seu desenvolvemento artéllase arredor de cinco compoñentes 

relacionados cos seus ámbitos de aplicación ou dimensións: 

– O compoñente lingüístico céntrase, principalmente, nas dimensións 

léxica, gramatical, semántica, fonolóxica, ortográfica e ortoépica. 

– O compoñente pragmático-discursivo contempla as dimensións 

relacionadas coa aplicación da linguaxe e os discursos en contextos 

comunicativos concretos. 

– O compoñente sociocultural inclúe as dimensións centradas no 

coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

– O compoñente estratéxico céntrase no desenvolvemento de 

destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a 

escoita e a conversación. 

– O compoñente persoal potencia a actitude, a motivación e os trazos 

da personalidade a través da interacción comunicativa. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

a) A competencia matemática. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir 

distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de 

coñecementos sobre: 

– Os números, as medidas e as estruturas. 

– As operacións e as representacións matemáticas. 

– A comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

A competencia matemática supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento 

dunha serie de destrezas que se centran en: 
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– A aplicación das ferramentas e coñecementos matemáticos a 

distintos contextos persoais, sociais, profesionais ou científicos. 

– A realización de xuízos fundados e de cadeas argumentais na 

realización de cálculos. 

– A análise de gráficos e representacións matemáticas e a 

manipulación de expresións alxébricas. 

Estes coñecementos e destrezas artéllanse en catro áreas 

interrelacionadas entre si e relativas aos números, á álxebra, á xeometría 

e á estatística: 

– A cantidade céntrase na cuantificación dos atributos dos obxectos, 

as relacións, as situacións e as entidades do mundo. 

– O espazo e a forma inclúen fenómenos da nosa redonda visual e 

física como propiedades e posicións de obxectos ou decodificación de 

información visual. 

– O cambio e as relacións céntrase nas relacións entre os obxectos e 

as circunstancias nas que ditos obxectos se interrelacionan. 

– A incerteza e os datos son un elemento central da análise 

matemática presente en distintos momentos do proceso de resolución de 

problemas. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un 

achegamento ao mundo físico favorecendo: 

– A interacción responsable co medio natural a través de accións que 

favorezan a conservación do medio natural. 

– O desenvolvemento do pensamento científico coa aplicación dos 

métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas. 

Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en 

ciencias e tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos, que están asociados ao comportamento das 

substancias no ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biolóxicos propios dos seres vivos dotados dunha 

complexidade orgánica que é preciso coñecer para preservalos e evitar o 

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

do Universo e da Terra. 

– Sistemas tecnolóxicos derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos aos usos 

cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas. 

Competencia dixital 

A competencia dixital implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da 

comunicación para favorecer o seu uso na redonda laboral, potenciar a aprendizaxe, xestionar o tempo 

libre e contribuír á participación na sociedade. 

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

– A información, particularmente a xestión da información, o coñecemento dos soportes a través 

dos cales se difunde e o uso de motores de procura. 

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

utilización de paquetes de software de comunicación  

– A creación de contido, centrándose no uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e 

programas/aplicacións para crear contidos. 

– A seguridade, que implica coñecer os riscos asociados ao uso das tecnoloxías ou de recursos 

online e as estratexias ou actitudes adecuadas para evitalos  

– A resolución de problemas, centrada no uso de dispositivos dixitais para resolver problemas e a 

identificación de fontes para buscar axuda teórica ou práctica. 

Aprender a aprender 

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

aprendizaxe. 

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

– A capacidade para motivarse a aprender, que depende da curiosidade e da conciencia da 

necesidade de aprender do alumnado. 

– A organización e xestión da aprendizaxe, que require coñecer e controlar os propios procesos de 

aprendizaxe na realización das tarefas de aprendizaxe. 

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

da competencia para aprender a aprender: 

– A comprensión de procesos mentais implicados na aprendizaxe: que se sabe ou descoñece e o 

coñecemento de disciplinas e estratexias para realizar unha tarefa. 

– A adquisición de destrezas de autorregulación e control fundamentados no desenvolvemento de 

estratexias de planificación, revisión e avaliación. 



Programación Didáctica 2020-2021 Bacharelato: Introduccion 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  79 

Competencias sociais e cívicas 

a) A competencia social 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo en 

relación á saúde, tanto física como mental, e ao estilo de vida saudable que 

a favorece. 

Esta competencia está estreitamente ligada ás redondas sociais inmediatas 

do alumnado e artéllase a través de: 

– Os coñecementos que permitan comprender e analizar de forma 

crítica os códigos de conduta e os usos de distintas sociedades e redondas. 

– A comprensión de conceptos básicos relativos ao individuo, ao 

grupo, á organización do traballo, á igualdade e á non discriminación. 

– O recoñecemento das dimensións intercultural e socioeconómica das 

sociedades europeas. 

A competencia cívica 

A competencia cívica baséase no coñecemento dos conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís. Este 

coñecemento supón á súa vez: 

– A comprensión de como se formulan ditos conceptos na 

Constitución, na Carta dos Dereitos Fundamentais da UE e outras 

declaracións internacionais. 

– A aplicación de ditos conceptos en diversas institucións de ámbito 

local, rexional, nacional, europeo e internacional. 

– A identificación dos acontecementos contemporáneos máis 

destacados e a comprensión de procesos sociais e culturais da sociedade 

actual. 

A competencia cívica supón, ao mesmo tempo, o desenvolvemento dunha 

serie de destrezas que se centran en: 

– A habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para 

manifestar solidariedade e interese por resolver os problemas que lle 

afecten á comunidade. 

– A reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas 

actividades da comunidade ou do ámbito mediato e inmediato. 

– A toma de decisións nos contextos local, nacional ou europeo e, en 

particular, mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a 

capacidade de transformar as ideas en actos, para o que se require: 

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

– Planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 

actitudes necesarios con criterio propio, coa fin de alcanzar o obxectivo 

previsto. 

Estes fins acádanse na competencia sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor a través dos seguintes ámbitos: 

– A capacidade creadora e de innovación centrada no 

desenvolvemento da creatividade, o autocoñecemento, a autonomía, o 

esforzo e a iniciativa. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos que implica 

destrezas como a planificación, a xestión e toma de decisións ou a 

resolución de problemas. 

– A capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza en 

diferentes contextos e situacións. 

– As calidades de liderado e de traballo, tanto individual como 

formando parte ou liderando un equipo. 

– O sentido crítico e da responsabilidade, en especial no que á 

asunción das propias responsabilidades se refire. 

Conciencia e expresións culturais 

A competencia en conciencia e expresións culturais articúlase arredor dos 

seguintes aspectos: 

– Coñecer as manifestacións culturais e artísticas valorándoas como 

unha fonte de enriquecemento persoal e como parte do patrimonio dos 

pobos. 

– Desenvolver a propia capacidade estética e creadora vinculada ao 

dominio das capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos e 

culturais. 

Estes aspectos da competencia en conciencia e expresións culturais 

desenvólvese ao mesmo tempo a través de: 

– O coñecemento de xéneros, estilos, técnicas e linguaxes artística.,  
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– O desenvolvemento da capacidade e interese por expresarse e 

comunicar ideas. 

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

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

redonda. 

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

artística.  

 

 

 

 2. Obxectivos 

  

Obxectivos do Bacharelato 
 

Obxectivos Competencias Clave 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha 

perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle 

permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, 

como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na 

escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Aprender a aprender. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis 

linguas estranxeiras. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

Competencia dixital. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do 

mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 

mellora do seu contorno social. 

Competencias sociais e cívicas. 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Conciencia e expresións culturais. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos 

fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

l) Comprender os elementos e os procedementos 

fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e 

o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego. 

Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de 

creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Competencias sociais e cívicas. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así 

como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no 

ámbito da seguridade viaria. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material 

e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 
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5. Filosofía Primeiro Bacharelato 

  

 1. Introdución 

  

a) Xustificación da programación 

Entendemos que a función do ensino é facilitar a aprendizaxe dos alumnos e as 

alumnas, axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as Competencias Clave 

que lles permitan integrarse na sociedade do coñecemento e enfrontar os continuos 

cambios que impoñen en todas as ordes da nosa vida os rápidos avances científicos 

e a nova economía global. Por competencias enténdese, nun sentido amplo, a 

concatenación de saberes que artellan unha concepción do ser, do saber, saber 

facer e saber convivir, tal e como se indica no informe da Unesco da Comisión 

Internacional sobre a educación para o século XXI (Delors, 1996).  

A inclusión das competencias clave no currículo ten como finalidade que as alumnas 

e os alumnos a) poidan facer posible o pleno exercicio da cidadanía no marco da 

sociedade de referencia; b)  constrúan un proxecto de vida satisfactorio; c) 

alcancen un desenvolvemento persoal emocional e afectivo equilibrado; e d) 

accedan a outros procesos educativos e formativos posteriores con garantías de 

éxito. 

Nunha sociedade en constante cambio as demandas que ten un individuo varían 

dunha situación a outra e dun momento a outro. Por este motivo defendemos un 

modelo de competencia holístico, dinámico e funcional que xorde da combinación 

de habilidades prácticas, coñecementos (incluíndo o coñecemento tácito), 

motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais e de 

comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.  

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar e utilizar ante 

un problema o coñecemento que o alumno ou a alumna ten. Esta concepción está 

alineada cos principios da aprendizaxe significativo e funcional das teorías 

construtivistas (p.e. Ausubel et al.,1978). 

Por aprendizaxe funcional entendemos que as competencias poidan ser aplicadas e 

transferidas a situacións e contextos diferentes para lograr diversos obxectivos, 

resolver diferentes tipos de problemas e levar a cabo diferentes tipos de tarefas. 

Esta funcionalidade das aprendizaxes aspira, ao mesmo tempo, a preparar o 

alumnado para un mundo académico e laboral esixente e en constante cambio e 

transformación. Trátase non só de transmitir coñecementos, senón sobre todo, de 

permitir que o alumnado adquira competencias para desenvolver coñecementos, 
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capacidades e habilidades que lle permitan acceder ás diferentes titulacións de 

estudos superiores e o capaciten para desenvolverse como persoa e profesional en 

diferentes contextos sociais e laborais ao longo da súa vida adulta. 

A eficacia destes principios quedaría incompleta se non foramos capaces de 

presentar os contidos das diferentes materias de forma artellada para facilitar o 

proceso de aprendizaxe e o desenvolvemento das Competencias Clave a través dos 

Estándares de aprendizaxe fixados para cada materia. 

Tendo en conta que cada unha das materias contribúe ao desenvolvemento de 

diferentes competencias e, ao mesmo tempo, cada unha das competencias 

acadarase como consecuencia do traballo en varias materias, a Programación 

Didáctica Filosofía adopta unha perspectiva globalizadora á vez que pon a atención 

naquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde unha formulación 

integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos. 

Así, a aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligado ás áreas de 

coñecemento e aos estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase 

a partir da súa contextualización en situacións reais e próximas ao alumno para que 

poida integrar diferentes aprendizaxes, tanto as formais, como os informais e non 

formais, e utilizalos de forma efectiva cando lle resulten necesarios en diferentes 

situacións e contextos. 

A aplicación ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro 

ámbitos como a Internet, o uso de soportes informáticos ou a análise da 

información transmitida por medios audiovisuais... constitúense como un elemento 

gratificante e motivador á vez que nunha aprendizaxe imprescindible para a 

adaptación do alumnado a futuras incorporacións a distintos ámbitos académicos ou 

laborais. 
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 2. Obxectivos Xerais da área 

 Filosofía 

 

Obxectivos Competencias Clave 

a) Exercer a cidadanía democrática, 

desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de 

Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa e 

favoreza a sustentabilidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e 

social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o 

seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de 

dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente 

as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas 

por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial 

ás persoas con discapacidade. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo 

e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral 

como na escrita, a lingua galega e a 

lingua castelá. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 
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Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia e 

responsabilidade as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Competencia dixital. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 

h) Coñecer e valorar criticamente as 

realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

Competencias sociais e cívicas. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Conciencia e expresións culturais. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e 

tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

l) Comprender os elementos e os 

procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía 

ao cambio das condicións de vida, así 

como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con 

especial referencia ao territorio galego. 

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Aprender a aprender. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con 

actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza 

nun mesmo e sentido crítico. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e 

literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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p) Valorar, respectar e afianzar o 

patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, e contribuír á súa conservación e 

mellora no contexto dun mundo 

globalizado. 

Conciencia e expresións culturais. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas. 
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 2. Obxectivos por temas 

 Tema 1. O SABER FILOSÓFICO 

 

– Comprender o papel que teñen en numerosas culturas a maxia os mitos e os 

ritos. 

– Explicar a diferenza entre as descricións mítica e filosófica da realidade. 

– Distinguir a filosofía doutras actividades como por exemplo a ciencia a 

relixión e a arte. 

– Aclarar o carácter de saber universal, radical, racional e crítico que ten a 

filosofía. 

– Valorar as funcións que ten o saber filosófico. 

– Establecer unha relación entre as propostas teóricas da filosofía e a súa 

utilidade práctica. 

– Constatar a utilidade da filosofía. 

– Descubrir a relación entre a ciencia e a filosofía. 

– Comentar textos de Savater, Weil, Russell e Kant sobre a especificidade da 

filosofía.  

– Completar un mapa conceptual sobre os contidos sobre o paso do mito á 

razón e sobre a especificidade da filosofía  

– Debater sobre o progreso da investigación filosófica. 

Tema 3. A METAFÍSICA 

– Comprender de que se ocupa a metafísica e analizar algunhas das preguntas 

fundamentais que se formula esta disciplina. 

– Distinguir as metafísicas monistas, dualistas e pluralistas e poñer exemplos 

concretos da visión que mantén cada unha. 

– Diferenciar os enfoques metafísicos materialistas e espiritualistas , facendo 

referencia a autores representativos. 

– Apreciar a diferenza entre as visións estáticas e dinámicas da realidade. 

– Valorar a relevancia histórica da metafísica e coñecer as críticas principais 

que recibiu desde diferentes ámbitos do pensamento. 

– Comentar os textos de Descartes, Heráclito, Heidegger, Ortega e Gasset e 
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Marías sobre a natureza da realidade. 

– Debater textos de Onfray, Popper, Platón, Heráclito, Aristóteles, Hegel, Marx 

e Guthrie sobre os diversos enfoques da metafísica en base á confrontación entre 

materialismo e idealismo. 

– Comentar textos de Kant, Wittgenstein, Pardo, Carnap, Morente e Nietzsche 

sobre a crise da metafísica. 

Tema 2. AS PREGUNTAS da FILOSOFÍA 

– Distinguir o uso teórico e o uso práctico da razón. 

– Identificar as ramas principais da filosofía e indicar de que tipo de cuestións 

se ocupa cada unha. 

– Valorar a evolución histórica da filosofía, todo remarcando a influencia do 

contexto no cual se desenvolve o pensamento de cada autor. 

– Describir as etapas principais en que pode dividirse a historia da filosofía e 

expor as inquedanzas fundamentais que preocupan a quen filosofou en cada etapa. 

– Definir e distinguir gnoseoloxía e epistemoloxía  

– Realizar unha primeira aproximación á ética e á filosofía política. 

– Definir a antropoloxía filosófica. 

– Comentar textos de Kant, Savater, Cortina e García Morente sobre 

conceptos básicos das diferentes ramas da filosofía  

– Debater textos de Copleston, Vernant, Tomás de Aquino e Kant para 

traballar a concepción histórica da filosofía e a utilidade da historia da filosofía  

Tema 4. VISIÓNS SOBRE A REALIDADE 

– Apreciar a importancia filosófica da pregunta sobre o ser e valorar a 

influencia na historia do pensamento. 

– Entender o significado dos conceptos de entes, esencia e substancia 

valorando a importancia que tiveron na filosofía occidental. 

– Comprender a formulación da teoría das ideas de Platón e as súas 

implicacións metafísicas. 

– Coñecer os elementos básicos do realismo metafísico aristotélico, e 

contrastalo co idealismo platónico. 

– Realizar unha descrición da substancia na metafísica moderna: Descartas, 

Leibniz e Spinoza. 
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– Examinar os fitos do desenvolvemento da concepción actual do Universo. 

– Comentar textos de Zubiri, Sartre, Aristóteles, Descartas e Leibniz en 

relación aos conceptos ontolóxicos fundamentais. 

– Analizar textos de Crombie, Kepler, Pascal e Einstein sobre as diferentes 

concepcións do universo. 

Tema 5. O COÑECEMENTO 

– Describir as diferentes concepcións sobre a verdade desde un punto de vista 

tanto histórico como gnoseolóxico. 

– Coñecer algúns dos criterios de verdade máis importantes que foron 

aceptados ao longo do tempo. 

– Expor as diferentes teorías filosóficas existentes sobre o valor da verdade. 

– Entender e asimilar os conceptos de dogmatismo , relativismo e 

subxectivismo. 

– Diferenciar as teorías racionalistas e empiristas e apreciar a importancia na 

historia do pensamento. 

– Valorar a relevancia da crítica kantiana e considerar o papel que ten o 

suxeito no coñecemento. 

– Debater textos de Tomás de Aquino, Descartas, Hegel, Cortina, Platón, 

Machado, Montaigne e Ortega e Gasset sobre a natureza da verdade  

– Comentar textos de Platón, Locke e Kant sobre a definición e os límites da 

verdade enfocados desde un punto de vista histórico. 

Tema 6. A CIENCIA 

– Considerar as características principais da ciencia sinalando as 

singularidades e a metodoloxía do coñecemento científico. 

– Describir os disparos que caracterizan os diversos tipos de ciencias que 

existen. 

– Coñecer a forma en que se estrutura o coñecemento científico. 

– Distinguir as diferentes interpretacións da ciencia proporcionadas polo 

indutivismo, o falsacionismo e a teoría dos paradigmas. 

– Valorar o poder transformador da ciencia e da técnica. 

– Identificar a relación entre a ciencia e a tecnoloxía todo reflexionando sobre 

as implicacións e repercusións do saber tecnocientífico na nosa sociedade. 
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– Comprender a concepción da realidade e do universo desde a perspectiva 

científica e sabela relacionar con puntos de vista filosóficos. 

– Comentar textos de Galileo, Dilthey, Bunge, Hempel, Chalmers, Popper, 

Ferrater Mora, Horkheimer, Winner, Sierras e Mumford. 

– Debater sobre o carácter científico das ciencias humanas. 

Tema 7. o SER HUMANO ENTRE A Natureza E A CULTURA 

– Explicar a orixe da especie humana. 

– Examinar a importancia da dimensión psicolóxica dos seres humanos. 

– Comprender a relación que hai entre a dimensión natural e a cultural. 

– Constatar as limitacións da visión etnocéntrica e as dunha interpretación 

extrema do relativismo cultural. 

– Valorar a importancia da dimensión persoal humana e recoñecela como 

fundamento da nosa dignidade e dos nosos dereitos. 

– Comentar textos de Dawkins, Tylor, Morín e Chavaillon sobre o aspecto 

biolóxico do ser humano. 

– Debater textos de Skinner, Marina e Goleman sobre a dimensión psicolóxica 

do ser humano. 

– Comentar textos de Giddens, Harris, Mosterín, Geertz e Simone de Beauvoir 

sobre o aspecto cultural do ser humano. 

– Debater textos de Mounier, Marina, Válgona e Singer sobre a dimensión 

persoal do ser humano. 

Tema 8. o SER HUMANO á LUZ da FILOSOFÍA 

– Identificar os elementos da antropoloxía grega: a racionalidade a moralidade 

e a sociabilidade humana. 

– Coñecer as diferentes posicións filosóficas en relación coa dimensión 

espiritual e histórica do ser humano. 

– Comprender as diferentes interpretacións que se ofreceron sobre o tema da 

liberdade humana. 

– Sinalar o que, segundo o parecer de Marx, fai do traballo unha actividade 

esencial dos seres humanos, aínda cando pode conducir á alienación  

– Apreciar a importancia da vida como elemento central na filosofía de 

Nietzsche. 
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– Coñecer a forma como Freud interpreta a influencia do inconsciente nos 

nosos pensamentos e na nosa conduta. 

– Debater as diferentes concepcións do ser humano e a liberdade humana a 

partir de textos de Aristóteles, Mosterín, A Mettrie, Spinoza, Sartre, Marx, 

Nietzsche, Foucault, Huizinga, Butler, Arendt e Pascal. 

Tema 9. A LÓXICA 

– Comprender os aspectos básicos da comunicación a linguaxe e a lóxica en 

canto que elementos esenciais do coñecemento e a interacción social. 

– Saber de que se ocupa a lóxica. 

– Distinguir a lóxica aristotélica da lóxica simbólica. 

– Identificar as proposicións que forman un razoamento. 

– Diferenciar os conceptos de verdade e de validez. 

– Analizar siloxismos. 

– Formalizar proposicións e razoamentos sinxelos. 

– Coñecer os conectores loxicos. 

– Aplicar o método das mesas de verdade para comprobar a validez das leis 

lóxicas. 

– Aplicar os aspectos da lóxica e da argumentación en diferentes situacións e 

contextos todo valorando a utilidade da lóxica a retórica e a argumentación. 

– Comentar textos de Groarke, Tindale, Kant, Deaño, Garrido e Cohen sobre 

lóxica, retórica e argumentación. 

Tema 10. LINGUAXE, RETÓRICA E ARGUMENTACIÓN 

– Explicar as características específicas da linguaxe humana que a distinguen 

doutros sistemas de comunicación animal. 

– Discutir as concepcións da linguaxe máis remarcables. 

– Coñecer os diferentes traballos que fai falta facer por elaborar un discurso 

convincente, así como as diferentes partes en que fai falta estruturalo. 

– Saber que son as propiedades que caracterizan un argumento convincente. 

– Comprender que o carácter aceptable ou falaz de moitos argumentos 

depende da situación e das circunstancias. 

– Aplicar os aspectos da lóxica e da argumentación en diferentes 
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circunstancias e contextos todo valorando a utilidade da lóxica, a retórica e a 

argumentación. 

– Comprender os aspectos básicos da comunicación, a linguaxe e a lóxica en 

canto que elementos básicos do coñecemento e a interacción social. 

– Comentar textos de Cassirer, Platón, Mosterín, Auroux, Piaget, Wittgenstein, 

Nietzsche, Marina, Válgoma, Aristóteles, Tácito, Vega, Alcolea e Toulmin sobre 

lóxica, retórica e argumentación. 

– Debater sobre a importancia da retórica ao mundo actual. 

Tema 11. a arte e a estética 

– Adquirir un coñecemento general sobre o campo da estética, os seus 

obxectos de estudo e os seus conceptos clave. 

– Aproximarse ás diferentes obras de arte e desenvolver experiencias estéticas 

e reflexionar. 

– Comprender os posicionamentos, as ideas e os textos sobre estética e arte 

dos filósofos máis relevantes ao longo da historia da filosofía  

– Expor a diferenza entre as interpretacións obxectivista e subxectivista da 

estética. 

– Distinguir os enfoques formalista, expresionista e simbolista sobre a obra de 

arte. 

– Apreciar a forma como o significado e a función da arte foron evolucionando 

ao longo do tempo. 

– Valorar as complexas relacións que existen entre a arte e o pensamento, 

tendo en conta o valor da experiencia estética por explorar temas de profunda 

significación filosófica. 

– Comentar textos de Onfray, Kant, Cerrajero, Ortega e Gasset, Eco, Vargas 

Losa e Gompertz sobre estética. 

– Debater textos de Nietzsche, Benjamin, Gadamer, Unamuno, Schopenhauer, 

Platón, Schelling, Marcuse, Goethe, Hume e Adorno sobre filosofía da arte. 

Tema 12. A ÉTICA 

– Entender as características xerais da ética, o seu obxecto de estudo e a súa 

función. 

– Diferenciar a ética da moralidade e da legalidade. 

– Apreciar a capacidade que temos de modelar o carácter pola vía dos nosos 
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hábitos. 

– Recoñecer que a moralidade está atada á liberdade, e que o exercicio da 

liberdade supón tamén unha responsabilidade persoal. 

– Coñecer a proposta de Kohlberg sobre as diferentes etapas no 

desenvolvemento da conciencia moral. 

– Comprender as perspectivas principais que os filósofos propuxeron ao longo 

do tempo baixo a base, o contido, a validez e os fundamentos da ética. 

– Valorar a importancia da ética aplicada como reflexión práctica sobre os 

problemas morais que se formulan actualmente ao noso mundo. 

– Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en canto que 

orientadora da acción humana. 

– Comentar textos de Aristóteles, Berlin, Platón, Collodi, Kohlberg, Aranguren, 

Hume, Cohen, Jonas, Precht, Savater e Singer sobre ética. 

Tema 13. TEORÍAS ÉTICAS 

– Caracterizar os disparos xerais da ética, o seu obxectivo e a súa función. 

– Describir as teorías e as formulacións éticos máis relevantes da historia do 

pensamento. 

– Apreciar a diferenza que existe entre as éticas do ben, as éticas do deber e 

as éticas da xustiza. 

– Coñecer as formulacións básicas das éticas materiais propostas por 

Aristóteles, Epicuro e os utilitaristas. 

– Comprender a formulación deontolóxica da ética kantiana, atendendo 

especialmente ao significado do imperativo categórico. 

– Describir as formulacións básicas das éticas procedementais propostas por 

John Rawls e Jürgen Habermas. 

– Comentar textos de Aristóteles, Epicuro, Bentham, Mijo, Kant, Beltrán, Apel, 

Habermas, Rawls e Cortina sobre as diversas concepcións da ética. 

– Debater sobre a posibilidade ou imposibilidade de aplicar unha ética da 

xustiza. 

Tema 14. A POLÍTICA 

– Coñecer as principais teorías filosóficas que traballaron o concepto de 

Estado. 
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– Identificar as diferentes modalidades de lexitimación do poder político. 

– Distinguir entre a teoría da sociabilidade natural e as teorías do contrato 

social. 

– Explicar en que consiste o Estado e describir a relación que hai entre o 

Estado e os individuos. 

– Recoñecer os disparos que diferencian un Estado totalitario dun Estado 

liberal. 

– Saber en que consiste a democracia e distinguir a democracia directa da 

democracia representativa. 

– Comentar textos de Weber, Guthrie, More, Aristóteles, Hobbes, Bodin, 

Locke, Hegel, Sartori, Savater, Proudhon, Arendt, Tucdides, Montesquieu e Molina 

sobre filosofía política. 

Tema 15. FILOSOFÍA APLICADA AO DESENVOLVEMENTO de PROXECTOS 

– Valorar a forma como a filosofía aplicada pode ser utilizada por desenvolver 

proxectos persoais e empresariais. 

– Darse de conta do valor da intervención das empresas no sistema 

económico, social e laboral actual. 

– Entender o valor da teoría do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para 

desenvolver un proxecto. 

– Valorar as técnicas de diálogo filosófico, a argumentación e a retórica para 

de organizar a comunicación e a resolución de conflictos nos ámbitos social e 

empresarial. 

– Apreciar a función axiológica da ética por tal de establecer un sistema de 

valores que permita mellorar o clima laboral. 

– Darse de conta da relación que hai entre as diversas dimensións da 

emprendeduría e as diferentes ramas da filosofía. 

– Comprender que a forma filosófica de preguntar nos pode levar máis alá do 

mundo empresarial, cuestionando á vez o modelo económico actual. 

– Comentar textos de Ortega e Gasset, Cortina, Drucker, Savater, Vélaz, Sen, 

Ramonet, Olcese e Camps sobre filosofía relacionada co mundo empresarial. 
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 3. Competencias 

  

4. Unidades didáctica 

Tema 1 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves 

e resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre Sócrates e os presocráticos. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre os mitos, o 

saber filosófico e a ciencia. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración de disertacións e comentarios de 

texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, perten-centes 

a pensadores destacados 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

 

 

 

 

  

Bloque 2: Contidos  Bloque 2: Criterios de Avaliación 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía Primeiro Bacharelato 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  98 

– A caracterización do ser humano como animal 

que se pregunta. 

– O mito, e a súa relación coa filosofía. 

– A maxia e os ritos. 

– A orixe da filosofía. 

– A filosofía en Oriente e en Occidente. 

– O pensamento dos presocráticos e de Sócrates. 

– A filosofía e o amor á sabiduría. 

– A filosofía como actividade e como disciplina 

académica. 

– A racionalidade, universalidade, radicalidade e 

espírito crítico da filosofía. 

– Filosofía, ciencia, relixión e arte: puntos en 

común e diverxencias. 

– A literatura e a filosofía. 

– A filosofía e a súa utilidade no mundo actual. 

 Comprender a especificidade do saber racional, en xeral, e 

filosófico en particular, valorando a súa dobre dimensión 

de disciplina académica e actividade. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

Relacionar e explicar a partir do seu contexto histórico ou 

cultural diferentes textos, formulacións e preguntas de 

carácter filosófico. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significa-

tivos e breves sobre a orixe, caracterización e vixencia da 

filosofía. 

   

Bloque 3: Contidos  Bloque 3: Criterios de Avaliación 

– As características xerais da ciencia e a súa orixe 

histórica. 

– A relación entre a filosofía e a ciencia. 

– A utilidade da filosofía con respecto á ciencia. 

– O positivismo e a crítica positivista á filosofía. 

 Coñecer e explicar a función da ciencia sinalando as súas 

principais características como disciplina do coñecemento 

e modo de aproximarse á realidade. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos 

sobre a reflexión filosófica acerca da ciencia, da técnica e 

da filosofía. 

   

Bloque 4: Contidos  Bloque 4: Criterios de Avaliación 

– As preguntas sobre a vida como punto de partida 

da filosofía en xeral e da metafísica. 

– A identificación e reflexión en torno a preguntas 

filosóficas de carácter xeral ou metafísico.  

– A formulación de preguntas filosóficas. 

 Identificar a filosofía en xeral, e a metafísica en parti-

cular distinguíndoa doutros saberes ou disciplinas. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter xeral 

que formula a filosofía en xeral ou a metafísica en 

particular. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar presen-

tacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Aprender a 

Aprender - Sentido de iniciativa e espírito empren-dedor - 

C. Dixital. 

 Le un texto breve sobre a orixe da filosofía en Oriente e en 

Occidente e responde correctamente preguntas sobre o 

seu contido. P. 6, Act. 3 a 6. 

Reflexiona e expresa a súa opinión persoal sobre se a 

ciencia poderá ou non chegar a contestar todas as 

preguntas do ser humano e sobre o papel da filosofía no 

futuro. P. 17, Act. 4.  

Recompila, organiza e interpreta información obtida na 

Internet para realizar traballos breves sobre Sócrates e os 

presocráticos. P. 11, Act. 14, 15.  

Amplía os seus coñecementos sobre a situación da 

filosofía no mundo a partir da consulta dunha páxina 

web. P. 12, @ Para ampliar na rede. 

   

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 2: Descritores 

Comprende os trazos que definen a filosofía e sinala a súa 

dobre dimensión como disciplina académica e como 

actividade ou actitude. C. Ling. - Aprender a aprender. 

Coñece e asimila o significado de termos filosóficos 

empregándoos nas súas propias producións. C. Lingüística 

- C. Aprender a Aprender - Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Relaciona contidos, propostas ou reflexións de carácter 

filosófico co contexto histórico no que se produciron ou a 

biografía dos seus autores. C. Aprender a aprender - 

Conciencia e expresións culturais. 

Interpreta textos de carácter filosófico sobre a orixe, a 

utilidade e as características básicas da filosofía. C. 

Lingüística - C. Aprender a Aprender - Conciencia e ex-

presións culturais. 

 Explica a diferenza entre aprender filosofía e aprender a 

filosofar a partir da lectura dun texto de Immanuel Kant. 

P. 8, Act. 12. 

Busca o significado de termos filosóficos en varios 

dicionarios, escolle a acepción máis adecuada e emprega 

o termo nunha frase breve de forma moi correcta P. 17, 

Act. 5. 

Reflexiona sobre a actitude de Sócrates durante o seu 

xuízo e morte relacionando este suceso coa biografía, o 

seu contexto histórico e o pensamento deste filósofo. P. 

11, Act. 15. 

Analiza un texto de Cicerón e reflexiona sobre a actitude 

filosófica e como distinguila doutras actitudes vitais a 

partir da súa lectura. P. 7, Act. 9 a 11.  

Identifica a razón de ser da actividade filosófica exposta 

nun texto breve. P. 16, Act. 25. 

   

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 3: Descritores 
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Comprende e describe os trazos, conceptos e procede-

mentos básicos que definen a ciencia. C. Matemática, 

Ciencia e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

Reflexiona sobre o papel da ciencia e da filosofía 

valorando a relación que debe existir entre ambas. C. 

Matemáticas, Ciencia e tecnoloxía - Aprender a aprender 

 Describe brevemente as principais características da 

ciencia. P. 17, Act. 1. 

Interpreta un texto de Wittgenstein e analiza o papel da 

filosofía e a relación entre ciencia e filosofía que postula o 

autor. P. 13, Act. 18, 19. 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 4: Descritores 

Recoñece as características da filosofía e da metafísica 

identificando as súas preguntas e formulacións. Aprender 

a aprender. 

Formúlase preguntas e reflexiona sobre formulacións ou 

cuestións de carácter metafísico. C. Lingüística - C. 

Aprender a aprender. 

 

Tema 2 

 Recoñece a importancia de formularse preguntas para 

iniciarse na filosofía e reflexiona sobre as preguntas 

filosóficas ao longo da historia. P. 11, Act. 13. 

Identifica o carácter metafísico dunha serie de preguntas 

e reflexiona sobre o obxectivo ou a preocupación que 

subxace a estas preguntas  P. 11, Act. 16, 17. 

 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Análise e interpretación de textos filosóficos 

breves e resposta a preguntas concretas sobre o seu 

contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre a revolución científica. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre as ramas da 

filosofía e algunhas correntes filosóficas destacadas. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración de disertacións e comentarios de 

texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

   

Bloque 2: Contidos  Bloque 2: Criterios de Avaliación 
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– A razón teórica e a razón práctica. 

– As ramas da filosofía. 

– Clasificación das ramas da filosofía: uso teórico e 

uso práctico. 

– A lóxica e as falacias. 

– A metafísica e a filosofía do coñecemento. 

– A antropoloxía filosófica, a ética e a filosofía 

política. 

– O carácter histórico da filosofía. 

– A filosofía a través da historia. 

– A filosofía antiga: as preguntas presocráticas 

acerca da natureza e o xiro antropolóxico. 

– As ideas clave do pensamento grego. 

– A visión cristiá do mundo. 

– Razón e fe no pensamento medieval. 

– A filosofía moderna: a mentalidade renacentista 

e o desenvolvemento da ciencia moderna. 

– A filosofía no século XIX: esbozo das principais 

correntes do período. 

– A filosofía no século XX: identificación das 

principais correntes da etapa. 

– Os grandes temas da filosofía actual. 

– Reflexión e disertación en torno á 

intemporalidade das preguntas filosóficas. 

– Traballo en grupo para analizar as grandes 

preguntas da filosofía desde diferentes ramas do 

coñecemento e da filosofía. 

 Comprender a especificidade do saber racional, en xeral, e 

filosófico en particular, valorando a súa dobre dimensión 

de disciplina académica e actividade. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

Relacionar e explicar a partir do seu contexto histórico ou 

cultural diferentes textos, formulacións e preguntas de 

carácter filosófico. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significa-

tivos e breves sobre a orixe, caracterización e vixencia da 

filosofía. 

Reflexionar sobre diferentes funcións e aplicacións en 

diferentes ámbitos da realidade que tiveron a filosofía e 

as súas ramas ao longo da historia. 

 

 

 

  

Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– A separación da ética e da política en 

Maquiavelo. 

– A teoría do contrato social. 

– Filosofía e marxismo. 

 Coñecer e explicar as principais teorías e conceptos que 

abordan cuestións relacionadas coa organización da 

sociedade e do Estado. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Aprender a Aprender - Sentido de iniciativa e espírito 

empren-dedor - C. Dixital. 

 Realiza unha lectura comprensiva dun texto breve sobre 

os usos teórico e práctico da razón e responde preguntas 

sobre o seu contido. P. 24, Act. 1, 2. 

Reflexiona e expresa a súa opinión persoal sobre a 

importancia de coñecer a historia da filosofía e o 

pensamento doutros autores para poder filosofar. P. 44, 

Debate filosófico.  

Amplía os seus coñecementos sobre as preguntas da 

filosofía a partir da consulta dunha páxina web. P. 27, @ 

Para ampliar na rede. 

Busca na enciclopedia Wikipedia o significado dos termos 

metafísica e ontoloxía e compara o significado de ambos. 

P. 31, Act. 12. 

   

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 2: Descritores 
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Comprende os trazos que definen a filosofía e sinala a súa 

dobre dimensión como disciplina académica e actividade 

ou actitude. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Coñece e asimila o significado de termos filosóficos 

empregándoos nas súas propias producións. C. Lingüística 

- C. Aprender a Aprender - Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor. 

Relaciona contidos, propostas ou reflexións de carácter 

filosófico co contexto histórico en que se produjeron ou a 

biografía dos seus autores. C. Aprender a aprender - 

Conciencia e expresións culturais. 

Interpreta textos de carácter filosófico sobre a orixe, a 

utilidade e as características básicas da filosofía. C. 

Lingüística - C. Aprender a Aprender - Conciencia e ex-

presións culturais. 

Identifica formulacións, teorías e reflexións de carácter 

filosófico e relacionalo coas súas repercusións ou apli-

cacións en distintos ámbitos da realidade. 

 Explica a diferenza existente entre os usos prácticos e 

teóricos da razón a partir da lectura dun texto breve e 

dun cuestionario. P. 24, Act. 1, 2. 

Busca o significado de termos filosóficos en varios 

dicionarios, escolle a acepción máis adecuada e emprega 

o termo nunha frase breve de forma moi correcta P. 30, 

Act. 4. 

Contextualiza o inicio do pensamento racional situán-doo 

correctamente no seu contexto histórico e xeográfico. P. 

33, Act. 11, 12. 

Identifica unha serie de correntes da filosofía contem-

poránea sinalando a súa época de desenvolvemento, 

preocupacións e autores máis destacados. P. 43, Act. 3. 

Analiza un texto de Aristóteles sobre a caracterización da 

filosofía como ciencia do ser e reflexiona sobre a 

finalidade da metafísica. P. 26, Act. 7, 8. 

Identifica o obxecto da ética e a diferenza da moral a 

partir da interpretación dun texto breve de Adela Cortina. 

P. 30, Act. 7. 

Reflexiona sobre a utilidade da historia da filosofía a 

partir da lectura dun texto breve de Frederick Copleston. 

P. 32, Act. 9, 10. 

Analiza as grandes preguntas da filosofía desde dife-

rentes ramas do coñecemento e da filosofía así como as 

aplicacións dos formulacións resultantes en diferentes 

contextos da realidade. P. 45, Traballo... 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 4: Descritores 

Identifica e reflexiona sobre propostas filosóficas que 

pretenden transformar ou propor novos modelos sociais e 

políticos. 

 Analiza un texto de Karl Marx sobre a función 

transformadora do filósofo e o concepto de verdade e 

contesta algunhas preguntas sobre as teses sostidas na 

lectura. P. 41, Act. 17 a 19. 
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Tema 3 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre preguntas e 

formulacións metafísicas diversas. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa metafísica. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario de 

texto nas propias producións.  

   

Bloque 2: Contidos  Bloque 2: Criterios de Avaliación 

– A metafísica como rama do saber filosófico: a 

pregunta pola realidade. 

– Reflexión sobre a evolución da metafísica e das 

preguntas metafísicas como rama do saber filosófico en 

diferentes etapas da historia. 

 Coñecer as particularidades do saber filosófico, en xeral, e 

das súas distintas ramas a partir da comprensión das súas 

preocupacións e obxectos de estudo. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

   

Bloque 4: Contidos  Bloque 4: Criterios de Avaliación 
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– A delimitación do quefacer da metafísica: as 

preguntas sobre a realidade. 

– A dúbida cartesiana sobre a realidade.  

– A realidade e a apariencia. 

– O principio do real: arjé. 

– As preguntas da metafísica antiga. 

– A metafísica na época medieval. 

– A Idade Contemporánea e a crise da metafísica. 

– O monismo e o pluralismo metafísico. 

– Os monistas presocráticos. 

– O materialismo e o idealismo ao longo da historia 

da filosofía. 

– O problema do cambio e as súas análises 

metafísicas. 

– Parménides e a filosofía do Ser. 

– Heráclito e a filosofía do devir. 

– O problema do cambio en Aristóteles. 

– A dialéctica hegeliana. 

– A dialéctica no pensamento de Marx. 

– A crise da metafísica. 

– Kant e os límites da metafísica. 

– Nietzsche e a súa crítica á metafísica. 

– Wittgenstein: a análise da linguaxe na metafísica. 

– A Teoría da linguaxe do Tractatus de Wittgenstein. 

– O sentido e a situación da metafísica na 

actualidade. 

– Reflexión, disertación e debate sobre a metafísica 

no mundo actual. 

 Identificar a filosofía en xeral, e a metafísica en parti-cular 

distinguíndoa doutros saberes ou disciplinas. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter xeral que 

formula a filosofía en xeral ou a metafísica en particular. 

Analizar, comparar e contrastar diferentes formulacións e 

formas de concebir un mesmo aspecto da realidade desde 

diversas concepcións ou teorías metafísicas. 

 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e 

Compet. clave 

 Bloque 1: Descritores 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Apren-

der a Aprender - C. Dixital. 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

 Reflexiona e expresa a súa opinión persoal sobre o sentido 

da metafísica ou das formulacións da metafísica no mundo 

actual a partir dun breve cuestionario. P. 68, Debate 

filosófico. 

Recompila, organiza e interpreta información obtida na 

Internet para analizar con detalle o concepto de arjé. P. 54, 

Act. 6. 

Interpreta adecuadamente textos relacionados con 

cuestións metafísicas e descríbeos aplicando 

correctamente a técnica de comentario de texto. P. 68, 

Comentario... 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaxe e 

Compet. clave 

 Bloque 2: Descritores 
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Analiza problemas filosóficos ou a concepción dunha rama 

do saber filosófico en distintos períodos históricos. C. 

Lingüística - Aprender a aprender. 

Asimila o significado de termos filosóficos e úsaos nas súas 

producións. C. Lingüística - C. Aprender a aprender. 

 Identifica preguntas metafísicas propias da Idade Antiga e 

reflexiona sobre a súa formulación no mundo actual. P. 54, 

Act. 2. 

Busca o significado de termos filosóficos e emprega o 

termo nunha frase breve. P. 63, Act. 6. 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaxe e 

Compet. clave 

 Bloque 4: Descritores 

Recoñece as características da filosofía e da metafísica 

identificando as súas preguntas e formulacións. Aprender a 

aprender. 

Formúlase preguntas e reflexiona sobre formulacións ou 

cuestións de carácter metafísico. C. Lingüística - C. 

Aprender a aprender. 

Identifica, compara e comprende formulacións e con-

cepcións metafísicas diverxentes sobre un mesmo as-pecto 

da realidade. 

 Identifica as características básicas da metafísica como 

rama do saber filosófico e entende o tipo de preguntas das 

que se ocupa. P. 54, Act. 1. 

Entende a formulación metafísica de Descartes e as súas 

dúbidas sobre o coñecemento da realidade a partir da 

interpretación dun texto do autor. P. 50, Act. 1, 2. 

Caracteriza a dialéctica hegeliana a partir da lectura dun 

texto e a súa interpretación con axuda dun cuestionario. P. 

62, Act. 22 a 24. 

Identifica e comprende de forma aproximada catro gran-

des problemas da metafísica na Idade Moderna. P. 54, Act. 

4. 

Reflexiona sobre as dúbidas, preguntas e formulacións que 

desembocan na crise da metafísica da Idade 

Contemporánea. P. 54, Act. 5. 

Diserta sobre a posibilidade de existencia da metafísica no 

mundo actual a raíz do desenvovemento da ciencia teórica 

contemporánea. P. 68, Disertación filosófica. 

Identifica o carácter monista ou pluralista dunha serie de 

filósofos presocráticos sinalando o arjé que propón cada un 

deles. P. 63, Act. 1. 

Describe as características xerais da metafísica materialista 

e a espiritualista sinalando as principais diferenzas 

existentes entre ambas. P. 63, Act. 2. 

Analiza e compara o concepto de cambio que se desenvolve 

na metafísicas de Parménides e de Heráclito. P. 63, Act. 3. 
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Tema 4 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a ontoloxía e 

as cosmovisións. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración de disertacións e comentarios de 

texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes a 

pensadores destacados 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

   

Bloque 2: Contidos  Bloque 2: Criterios de Avaliación 

– A ontoloxía como parte integrante da metafísica: 

o estudo de en que consisten as cousas que son 

– Reflexión sobre a evolución da ontoloxía e das 

preguntas de carácter ontolóxico en diferentes etapas da 

historia. 

 Coñecer as particularidades do saber filosófico, en xeral, e 

das súas distintas ramas a partir da comprensión das súas 

preocupacións e obxectos de estudo. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

   

Bloque 3: Contidos  Bloque 3: Criterios de Avaliación 

– A ciencia e as cosmovisións científicas ao longo da 

historia. 

– O heliocentrismo e o xeocentrismo. 

– A física contemporánea: a teoría da relatividade e 

a mecánica cuántica. 

– O principio de indeterminación de Heisenberg e a 

teoría do caos. 

 Coñecer e explicar a función da ciencia sinalando as súas 

principais características como disciplina do coñecemento e 

modo de aproximarse á realidade. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos 

sobre a reflexión filosófica acerca da ciencia, a técnica e a 

filosofía. 

   

Bloque 4: Contidos  Bloque 4: Criterios de Avaliación 
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– O problema do ser: unha investigación sobre todo 

o que existe. 

– O significado do ser e a ontoloxía.  

– A esencia e a existencia. 

– A teoría platónica das ideas. 

– O dualismo platónico e o coñecemento das ideas 

na metafísica platónica. 

– O carácter realista da metafísica aristotélica. 

– A substancia e os accidentes no pensamento 

aristotélico. 

– As catro causas da substancia en Aristóteles: 

material, formal, eficiente, final. 

– A teleoloxía aristotélica e o problema dos 

universais. 

– A substancia na metafísica moderna: Descartes, 

Leibniz e Spinoza. 

 Identificar a filosofía en xeral, e a metafísica en parti-cular 

distinguíndoa doutros saberes ou disciplinas e recoñecendo 

os seus obxectivos ou obxectos de estudo. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter xeral que 

formula a filosofía en xeral ou a metafísica en particular. 

Analizar o pensamento e as formulacións metafísicas de 

diferentes autores e correntes filosóficas ao longo da 

historia. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Aprender - Sentido de iniciativa e espírito 

empren-dedor - C. Dixital. 

 Le un texto breve que sinala as diferenzas entre a filosofía 

e outras ramas do saber e responde preguntas sobre o 

seu contido. P. 74, Act. 1 a 3. 

Reflexiona e expresa argumentacións, reflexións e 

opinións durante a realización dun debate simulado no 

que se defenderán e contrastarán diferentes 

posicionamentos aristotélicos e platónicos. P. 95, 

Traballo....  

Consulta un dicionario filosófico en liña para analizar e 

definir con detalle o significado do termo paraloxismo. P. 

83, Act. 26. 

Amplía os seus coñecementos sobre diferentes 

cosmovisións ao longo da historia partir da consulta 

dunha páxina web. P. 87, @ Para ampliar na rede. 

   



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía Primeiro Bacharelato 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  109 

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 2: Descritores 

Analiza problemas filosóficos ou a concepción dunha 

rama do saber filosófico en distintos períodos históricos. 

C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Asimila o significado de termos filosóficos e úsaos nas 

súas producións. C. Lingüística - C. Aprender a aprender. 

 Compara a cosmovisión aristotélica coa mecanicista a 

partir dun cuestionario formulado a modo de táboa 

comparativa. P. 93, Act. 2. 

Explica o significado do termo mónada a partir da lectura 

dun texto de Leibniz. P. 85, Act. 31. 

   

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 3: Descritores 

Comprende e describe os trazos, conceptos e procede-

mentos básicos que definen a ciencia. C. Matemática, 

Ciencia e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

Reflexiona sobre o papel da ciencia e da filosofía 

valorando a relación que debe existir entre ambas. C. 

Matemáticas, Ciencia e tecnoloxía - Aprender a aprender - 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Describe brevemente as principais características da 

teoría da relatividade a partir da lectura dun texto de 

Albert Einstein. P. 90, Act. 42 a 44. 

Interpreta e realiza un comentario dun texto de 

Heisenberg sobre a teoría dos cantos e o principio de 

indeterminación. P. 94, Texto 2. 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 4: Descritores 

Recoñece as características da filosofía e da metafísica 

identificando as súas preguntas e formulacións. Aprender 

a aprender. 

Formúlase preguntas e reflexiona sobre formulacións ou 

cuestións de carácter metafísico. C. Lingüística - C. 

Aprender a aprender. 

Analiza o pensamento de distintos autores ou correntes 

en torno a cuestións metafísicas a partir da lectura de 

textos. C. Lingüística - C. Aprender a aprender. 

 Identifica e describe as diferenzas existentes entre a 

filosofía e outros saberes establecendo con claridade os 

obxectos de estudo da filosofía. P. 74, Act. 1 a 3. 

Reflexiona, comprende e expresa opinións persoais sobre 

o papel do suxeito en diferentes momentos da historia da 

filosofía. P. 95, Debate filosófico. 

Analiza a caracterización aristotélica da substancia e os 

accidentes a partir da lectura dun texto do autor. P. 79, 

Act. 10 a 14. 

Interpreta e comprende o Cogito cartesiano a partir da 

análise dun fragmento do Discurso do método de 

Descartes. P. 83, Act. 23 a 27. 

Caracteriza os conceptos de mónada, substancia e subs-

tancia simple no pensamento de Leibniz analizando un 

texto do autor con axuda dun breve cuestionario. P. 85, 

Act. 31 a 33. 
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Tema 5 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración de disertacións. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións.  

   

Bloque 2: Contidos  Bloque 2: Criterios de Avaliación 

– Teorías do coñecemento ao longo da historia: a 

pregunta pola verdade e a posibilidade do coñecemento. 

– Reflexión sobre o concepto de verdade como 

aspecto clave do saber filosófico en distintos períodos da 

historia da filosofía. 

 Coñecer as particularidades do saber filosófico, en xeral, e 

das súas distintas ramas a partir da comprensión das súas 

preocupacións e obxectos de estudo. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

   

Bloque 3: Contidos  Bloque 3: Criterios de Avaliación 
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– A delimitación do problema do verdadeiro e do 

falso. 

– Os criterios de verdade: correspondencia, 

evidencia, coherencia, pragmatismo e consenso.  

– O dogmatismo e o escepticismo. 

– O relativismo e o subxectivismo. 

– Análise de textos de Platón e de Montaingne 

sobre o subxetivismo e o escepticismo. 

– O perspectivismo. 

– A hermenéutica e a importancia do prexuízo. 

– O coñecemento na antiga Grecia: a diferenza 

entre saber e opinión. 

– A gnoseoloxía de Platón. 

– O problema do coñecemento na filosofía 

aristotélica. 

– Filosofía e ciencia na Idade Moderna. 

– As grandes correntes da gnoseoloxía moderna 

– O racionalismo: a confianza na razón e as 

matemáticas como modelo de coñecemento. 

– O empirismo: o valor da experiencia e o recurso á 

indución. 

– A crítica kantiana: que podemos coñecer? 

– O entendemento e as categorías kantianas. 

– A concepción da metafísica na teoría do 

coñecemento kantiana. 

– Os límites do coñecemento no pensamento 

kantiano. 

– Disertación en torno á posibilidade de alcanzar 

algunha verdade absoluta. 

– Debate sobre a posibilidade da existencia das 

ideas innatas. 

– Reflexión en equipo sobre os criterios de verdade. 

 Comprender o obxecto e os formulacións xerais da 

gnoseoloxía o teoría do coñecemento centrándose na 

comprensión dos conceptos de verdade e coñecemento. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter 

gnoseolóxico. 

Analizar, comparar e contrastar diferentes formulacións e 

formas de concebir o coñecemento e a verdade en 

diferentes teorías ou formulacións filosóficas. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. Comunica-

ción lingüística - Aprender a aprender. 

 Reflexiona e expresa a súa opinión persoal sobre se un 

texto de Montaigne reflicte ou non unha visión escéptica 

do mundo xustificando con argumentos os seus pareceres. 

P. 105, Act. 18 a 20. 

Elabora disertacións sobre cuestións relacionadas coa 

posibilidade de coñecer a verdade elaborando 

argumentacións adecuadas. P. 116, Disertación... 

   

Bloque 2: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 2: Descritores 

Analiza problemas filosóficos ou a concepción dunha 

rama do saber filosófico en distintos períodos históricos. 

C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Asimila o significado de termos filosóficos e úsaos nas 

súas producións. C. Lingüística - C. Aprender a aprender. 

 Identifica e describe distintos criterios de verdade 

sinalando exemplos filosóficos e autores nos que se 

desenvolveron. P. 107, Act. 2. 

Busca o significado de termos filosóficos e emprega o 

termo nunha frase breve. P. 107, Act. 8. 

   

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 3: Descritores 
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Recoñece as características da gnoseoloxía ou teoría do 

coñecemento identificando as súas preguntas e 

formulacións. Aprender a aprender. 

Proponse preguntas e reflexiona sobre formulacións ou 

cuestións de carácter gnoseolóxico. C. Lingüística - C. 

Aprender a aprender. 

Identifica, compara e comprende formulacións e con-

cepcións gnoseolóxicas diverxentes sobre un mesmo 

aspecto do coñecemento ou a verdade. 

 Identifica as características básicas da gnoseoloxía  como 

rama do saber filosófico que se formula preguntas sobre o 

coñecemento. P. 108, A diferenza entre saber e opinión. 

Entende a formulación gnoseolóxica de Platón en torno á 

diferenza entre o o que é coñecemento e opinión. P. 108, 

Act. 24. 

Entende o concepto de revolución copernicana no co-

ñecemento formulado por Kant e as súas repercusións 

gnoseolóxicas. P. 114, Act. 28 a 31. 

Identifica e comprende o criterio de verdade como 

correspondencia a partir da lectura dun texto de Santo 

Tomás de Aquino. P. 100, Act. 1, 2. 

Reflexiona sobre a evidencia como criterio de verdade a 

partir da lectura dun fragmento das Meditacións 

metafísicas de Descartes. P. 101, Act. 3 a 5. 

Analiza e comprende a concepción empirista da mente 

como folla de papel en branco a partir da lectura dun 

texto de J. Locke. P. 112, Act. 26, 27. 

Diserta sobre a posibilidade de existencia de alcanzar 

algunha verdade absoluta a partir dalgunhas preguntas. 

P. 116, Disertación filosófica. 

Caracteriza e diferencia as actitudes dogmática e escép-

tica ante a verdade achegando unha opinión persoal 

sobre ambas actitudes. P. 107, Act. 4. 

Compara as formulacións gnoseolóxicas de Aristóteles e 

de Platón sobre en que consiste coñecer e sobre os 

coñecementos universais. P. 115, Act. 2. 

Describe o racionalismo e o empirismo establecendo as 

súas diverxencias e sinalando as preocupacións dos 

filósofos de ambas correntes. P. 115, Act. 3, 4. 
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Tema 6 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos breves 

sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión media 

a partir dun cuestionario. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, 

pertencentes a pensadores destacados 

Buscar, seleccionar e sistematizar 

información obtida de diversas fontes. 

   

Bloque 3: Contidos  Bloque 3: Criterios de Avaliación 
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A ciencia e a revolución científica do século XVII. 

– A definición da ciencia e marcase dos seus obxectivos. 

– A clasificación das ciencias. 

– Diferenciación entre ciencias formais e ciencias 

empíricas. 

– Distinción de ciencias naturais e ciencias humanas. 

– O método científico: o método hipotético-dedutivo. 

– A estrutura e os elementos da ciencia: feitos, lei 

científica, teorías científicas e paradigma científico. 

– A ciencia e a indución. 

– As críticas ao indutivismo. 

– O falsacionismo: unha forma de delimitar que é ciencia. 

– Os experimentos e a falsación. 

– A teoría dos paradigmas. 

– Os conceptos de ciencia normal e ciencia revolucionaria. 

– Ciencia e técnica: definición e relación entre ambas. 

– A técnica como acción transformadora da redonda. 

– A presenza da técnica na nosa vida cotiá. 

– Reflexión sobre implicacións éticas da ciencia e da 

técnica. 

– Debate en torno a se as ciencias humanas son ou non 

verdadeiramente científicas. 

 Caracterizar os trazos xerais da ciencia 

sinalando as especificidades do coñecemento 

científico e dos diferentes tipos de ciencia ou 

saber científico. 

Establecer a relación existente entre a ciencia 

e a tecnoloxía reflexionando sobre as 

implicacións e repercusións do saber 

tecnocientífico na nosa sociedade. 

   

Bloque 4: Contidos  Bloque 4: Criterios de Avaliación 

– A concepción galileana do universo a través dos seus 

textos. 

– Reflexión e comparación da visión científica da 

realidade coa visión da vida cotiá. 

 Comprender a concepción da realidade e do 

Universo desde a perspectiva científica 

diferenciándoa de puntos de vista filosóficos 

ou relixiosos. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Apr. a 

Aprender - Sentido de Inic. e Espírito Emp. - C. Dixital. 

 Interpreta un texto de Karl Popper sobre o falsacionsismo 

e as predicións en ciencia. P. 129, Act. 12 a 14. 

Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 136, Comentario... 

Interpreta información obtida en diversas páxinas web 

propostas para describir con detalle diferentes formas de 

concebir a ciencia. P. 131, Act. 8. 

Consulta un dicionario filosófico en liña para analizar e 

definir con detalle o significado de diversos conceptos. P. 

131, Act. 5. 

 

 

 

 

 

  

Bloque 3: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 3: Descritores 
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Comprende os aspectos básicos do saber científico dife-

renciándoo doutros saberes. C. Matemática e C. Básicas. 

en Cien e Tec. - Aprender a Aprender. 

Diferencia, clasifica e describe diferentes tipos de ciencia. 

C. Matemática e C. Básicas. en Cien e Tec. - Aprender a 

Aprender. 

Asimila os conceptos básicos da ciencia: método, lei, 

teoría, indutivismo e falsacionismo entre outros. C. 

Matemática e C. B. en Cien e Tec. - Aprender a Aprender. 

Define, caracteriza e define a ciencia e a técnica sinalando 

as relacións existentes entre ambas. C. Matemática e C. B. 

en Cien e Tec. - Aprender a Aprender. 

Reflexiona sobre as implicacións ou repercusións positivas 

e negativas da ciencia e da técnica na nosa sociedade. C 

Soc. e Cívicas - Sent. Inic. e Esp. Emp. 

 Entende a concepción moderna da ciencia e os seus trazos 

básicos a partir da lectura dun texto de Galileo. P. 122, 

Act. 1 a 3. 

Comprende a concepción da ciencia actual a partir da 

lectura dun texto de K. Popper. P. 129, Act. 12 a 14. 

Explica as principais diferenzas existentes entre as 

ciencias formais, as ciencias empíricas e as ciencias 

humanas. P. 126, Act. 1. 

Identifica e clasifica nunha táboa diferentes ciencias 

segundo sexan formais, naturais ou humanas. P. 126, A. 

4. 

Describe en que consiste o método científico sinalando os 

pasos que segue e a súa aplicación nas diferentes 

ciencias. P. 126, Act. 2. 

Analiza e reflexiona sobre o indutivismo a partir da 

lectura dun texto. P. 127, Act. 8 a 11. 

Diferencia afirmacións que son falseables das que non o 

son. P. 131, Act. 6. 

Analiza o significado do termo téchne e a súa relación coa 

nosa concepción da técnica a partir da lectura dun texto 

de Ferrater Mora. P. 132, Act. 18. 

Completa unha táboa sinalando aspectos básicos da 

ciencia e da técnica. P. 135, Act. 1. 

Reflexiona sobre distopías relacionadas coa ciencia a 

partir de películas ou obras literarias. P. 135, Act. 7. 

Realiza unha disertación sobre os temores ou riscos que 

suscitan a ciencia e a técnica. P. 136, Disertación... 

   

Bloque 4: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 4: Descritores 
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Entende a concepción científica da realidade 

diferenciándola das concepcións propias doutros saberes. 

. Matemática e C. B. en Cien e Tec. - Aprender a Aprender. 

 Comprende a concepción galileana da natureza como un 

libro que podemos ler. a partir da lectura dun texto de 

Galileo. P. 122, Act. 2. 

Comprende as diferenzas existentes entre a visión 

científica das cousas e a ordinaria axudándose dun texto 

de Hempel. P. 126, Act. 7. 

 

Tema 7 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre preguntas e 

formulacións antropolóxicas diversas. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa antropoloxía filosófica. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións.  

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

   

Bloque 5: Contidos  Bloque 5: Criterios de Avaliación 
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– A definición do ser humano. 

– Caracterización do ser humano como unha 

realidade complexa. 

– Identificación das dimensións do ser humano: 

biolóxica, psicolóxica, social e persoal. 

– A dimensión biolóxica do ser humano. 

– O fixismo e o creacionismo. 

– A evolución das especies: lamarckismo e 

darwinismo. 

– A teoría sintética da evolución. 

– As orixes da especie humana: evolución biolóxica 

e evolución cultura. 

– O proceso de homonización. 

– A evolución cultural e o proceso de 

humanización. 

– As bases biolóxicas da nosa conduta. 

– A dimensión psicolóxica do ser humano: o ser 

humano e a súa realidade psíquica. 

– O condutismo e os procesos mentais. 

– A memoria e a emoción. 

– A intelixencia: definición e medición. 

– A teoría das intelixencias múltiples de Howard 

Gardner. 

– A creatividade e a súa relación coa intelixencia. 

– Caracterización do ser humano como animal 

social. 

– O innato e o adquirido na natureza humana. 

– O proceso de socialización e a cultura. 

– Os elementos da cultura. 

– A dimensión persoal do ser humano. 

– A dignidade do ser humano. 

 Asimilar os aspectos básicos da antropoloxía filosófica, os 

seus conceptos básicos e a súa caracterización da 

natureza humana. 

Comprender e describir a teoría da evolución explicando 

as súas diferentes implicacións filosóficas, culturais e 

científicas. 

Definir que é a persoa e establecer a relación existente 

entre dignidade da persoa e dereitos humanos. 

Caracterizar as diferentes dimensións do ser humano: 

biolóxica, psicolóxica, social e cultural. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Aprender - C. Dixital. 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas. C. Lingüística - Sent. de Inic. e Esp. Emp. 

 Interpreta e emprega adecuadamente a información de 

diversas páxinas web propostas para describir diferentes 

probas que confirman a evolución. P. 149, Act. 7. 

Amplía información sobre a motivación a partir da 

consulta a unha serie de páxinas web. P. 155, Act. 9. 

Redacta unha explicación breve sobre o fixismo e o 

evolucionismo reflexionando sobre cal destas teorías se 

corresponde mellor coa realidade. P. 149, Act. 2. 

Reflexiona e realiza disertacións sobre diferentes 

cuestións relacionadas coas dimensións naturais e 

culturais dos seres humanos. P. 164, Disertación... 

Reflexiona e expresa unha opinión sobre a intelixencia 

emocional a partir dun cuestionario. P. 155, A. 7. 

Expresa opinións persoais sobre a natureza humana 

durante un debate. P. 164, Debate filosófico. 

   

Bloque 5: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 5: Descritores 
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Recoñece os conceptos clave relacionados coa 

antropoloxía filosófica. Comunicación lingüística - 

Aprender a Aprender.  

Caracteriza os aspectos básicos do darwinismo e a 

evolución. C. Matemática e C. Básicas en Ciencia e 

Tecnoloxía - C. Lingüística. 

Define que é a persoa e caracteriza o concepto de 

dignidade das persoas. C. Sociais e Cívicas - C. Ling. 

Recoñece e caracteriza as bases biolóxicas da natureza e a 

conduta humanas. C. Sociais e Cívicas - C. Apr. a Aprender 

- C. Mat. e C. B. en Cien. e Tec. 

Analiza e describe a dimensión psicolóxica do ser humano. 

C. Sociais e Cívicas - C. Apr. a Aprender - C. Mat. e C. B. en 

Cien. e Tec. 

Explica en que consiste a dimensión cultural e social do 

ser humano sinalando a súa relación coas dimensións 

natural e psicolóxica. C. Sociais e Cívicas - C. Apr. a 

Aprender - C. Mat. e C. B. en Cien. e Tec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redacta unha explicación breve sobre o fixismo e o 

evolucionismo reflexionando sobre cal destas teorías se 

corresponde mellor coa realidade. P. 149, Act. 2. 

Define conceptos clave relacionados coa antropoloxía 

filosófica. P. 149, Act. 6.  

Completa unha táboa na que analiza e compara o 

lamarckismo e o darwinismo. P. 149, Act. 4. 

Analiza diferentes probas que confirman a evolución a 

partir da consulta dalgunhas webs. P. 149, Act. 7. 

Explica os trazos que definen unha persoa. P. 161, A. 24.  

Analiza e comenta as diferenzas entre os conceptos de 

persoa e ser humano. P. 163, Act. 2. 

Explica a teoría do xene egoísta a partir da lectura dun 

texto. P. 145, Act. 1. 

Explica e diferencia os procesos de humanización e 

hominización. P. 149, Act. 5. 

Analiza un texto de Edgar Morin sobre a xenética e a 

natureza humana e responde preguntas concretas sobre o 

seu contido. P. 149, Act. 8. 

Define que son os sentimentos a partir da lectura dun 

texto de José Antonio Marina. P. 151, Act. 9.  

Completa unha táboa caracterizando as oito intelixencias 

que establece Howard Gardner. P. 155, Act. 5 

Identifica trazos culturais presentes en diferentes 

sociedades coñecidas. P. 157, Act. 16.  

Describe con detalle en que consiste a 

 

 

 

 socialización e ilustra a súa explicación cun exemplo. P. 

160, Act. 3. 

Analiza e interrelaciona as dimensións naturais e culturais 

dos seres humanos. P. 164, Disertación... 
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Tema 8  Bloque 1: Contidos 

 

 Bloque 1: Criterios de Avaliación 

–  

 

Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, perten-centes 

a pensadores destacados 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

   

Bloque 5: Contidos  Bloque 5: Criterios de Avaliación 
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– A antropoloxía filosófica: que nos fai humanos? 

– A singularidade do humano. 

– O ser humano como animal racional. 

– A racionalidade humana no pensamento 

aristotélico. 

– A dimensión racional do ser humano en Kant. 

– Corpo e alma: definición dos conceptos. 

– O dualismo antropolóxico: platonismo, 

cristianismo e cartesianismo. 

– O monismo antropolóxico e o emerxentismo. 

– A reflexión en torno á existencia ou non da 

liberdade. 

– O determinismo e a negación da liberdade. 

– O existencialismo e a súa concepción da 

liberdade. 

– A historia e as súas diferentes concepcións en 

Agustín de Hipona, Hegel e Marx. 

– Os filósofos da sospeita: Marx, Freud e Nietzsche. 

– O vitalismo de Nietzsche e a súa crítica contra a 

filosofía occidental. 

– Freud e o inconsciente. 

– A disolución do suxeito no pensamento de Michel 

Foucault. 

 Caracterizar concepcións filosóficas sobre o ser humano 

ao longo da historia e analizar as ideas sobre o ser 

humano de autores clave da historia da filosofía. 

   

Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– As clases sociais segundo Marx. 

– A loita de clases no pensamento marxista. 

– O traballo e a alienación. 

– A experiencia artística como dimensión do ser 

humano 

 Caracterizar concepcións do Estado, a sociedade e teorías 

filosófico-políticas en diferentes autores e ditintos 

períodos históricos. 

Aproximarse á arte e á experiencia artística a partir de  

ferramentas e teorías filosóficas. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Apr. a 

Aprender - Sentido de iniciativa e Esp. Emp. - C. Dixital. 

 Le de forma comprensiva un texto de Jesús Mosterín 

sobre a natureza humana e responde preguntas concretas 

sobre o seu contido. P. 172, Act. 4 a 6. 

Le de forma comprensiva e realiza un comentario de texto 

sobre a condición humana en Hanna Arendt. P. 190, 

Comentario de texto. 

Busca o significado do termo inconsciente no dicionario e 

interpreta o seu significado para plasmalo nun texto 

breve propio. P. 186, Act. 8. 

Elabora un traballo en grupo a partir dunha investigación 

e reflexión en equipo sobre se o ser humano é ou non 

libre. P. 191, Traballo en equipo. 

 

 

 

 

  

Bloque 5: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 5: Descritores 
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Identifica e describe como se concebía o ser humano en 

diferentes períodos ou contextos. C. Sociais e Cívicas - C. 

Lingüística - C. Aprender a Aprender.  

Explica a concepción que teñen do ser humano autores 

clave da historia da filosofía. C. Sociais e Cívicas - 

Conciencia e expresións culturais - C. Lingüística 

 Realiza unha análise etimolóxica da palabra alma e 

compáraa coa psykhé grega e anima latina a partir da 

lectura dun texto. P. 172, Act. 4 a 6. 

Comprende a concepción mecanicista do ser humano 

como home máquina propia da época moderna con 

axuda dun texto. P. 174, Act. 7, 8. 

Compara as visións determinista e indeterminista do ser 

humano nunha táboa. P. 180, Act. 2. 

Redacta un texto breve explicando como se caracterizou a 

singularidade humana en cada período da historia. P. 

180, Act. 3. 

Establece a importancia que ten o logos dentro da 

concepción aristotélica do ser humano a partir da lectura 

dun texto do autor.  P. 171, Act. 2, 3. 

Reflexiona sobre a concepción sartriana do ser humano e 

da liberdade. P. 177, Act. 14 a 16.  

Describe a relación que existe entre o dualismo antropo-

lóxico de Platón e a súa teoría das ideas. P. 180, Act. 4. 

Explica por que Spinoza cre que a liberdade humana é só 

unha ilusión. P. 180, Act. 8. 

Busca información e expón a concepción que teñen sobre 

a liberdade algúns filósofos. P. 191, Traballo... 

   

Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 5: Descritores 
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Analiza distintas teorías filosóficas sobre a política e a 

sociedade de distintos autores ao longo da historia da 

filosofía. C. Soc. e Cív. - C. Lingüística - C. Apr. a Apr.  

Reflexiona sobre a experiencia artística e a súa 

importancia como elemento da propia natureza humana. 

Con-ciencia e expresións culturais - C. Lingüística 

 Analiza os conceptos de lucha de clases e burguesía en 

Marx a partir da lectura dun texto. P. 179, A. 20, 21. 

Caracteriza a partir dun texto a concepción marxista da 

división do traballo. P. 186, Act. 10. 

Identificar e opinar sobre os argumentos que empregan 

diversos filósofos sobre a capacidade artística como ele-

mento que define o humano. P. 189, Act. 2. 

Expresar unha opinión sobre se a arte é unha caracte-

rística esencial ou non dos seres humanos a partir da 

análise da arte prehistórica. P. 189, Act. 7. 

Tema 9 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa lóxica. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

   

Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– A lóxica: o estudo dos razoamentos. 

– Definición dos conceptos de proposición e 

razoamento. 

– Contido lóxico e relacións entre proposicións. 

– Razoamentos válidos e inválidos. 

– A diferenza entre unha argumentación e unha 

explicación. 

– A lóxica aristotélica: os siloxismos e as regras do 

silogismo. 

– O linguaxe da lóxica simbólica. 

– Identificación dos símbolos da lóxica simbólica. 

– As regras da lóxica simbólica. 

– Identificación das fórmulas lóxicas ben formadas. 

– Os valores de verdade. 

– As táboas de verdade, 

– Identificación de diferentes tipos de táboa de 

verdade. 

– Tautoloxías, contradicións e indeterminacións. 

– O cálculo dedutivo: as leis lóxicas e as regras de 

inferencia. 

– Compleción e elaboración de táboas de verdade. 

– Reflexión sobre a utilidade da lóxica. 

 Comprender aspectos básicos da comunicación, a 

linguaxe e a lóxica como elementos básicos do 

coñecemento e a interacción social. 

Aplicar aspectos da lóxica e da argumentación en 

diferentes situacións e contextos valorando a utilidade da 

lóxica, a retórica e a argumentación. 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 
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Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. Comunica-

ción lingüística - Aprender a aprender. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Apr. a 

Aprender - Sentido de iniciativa e Esp. Emp. - C. Dixital. 

Interésase en obras literarias, películas ou outras 

manifestacións artísticas e culturais como ferramentas de 

reflexión filosófica. C. Apr. a Apr. - Conc. e Exp. Cult. 

 Le e comenta a partir dun cuestionario un texto sobre as 

diferenzas entre explicar e argumentar. P. 198, A. 1, 2. 

Interpreta un texto de Kant sobre a lóxica a partir dunha 

serie de preguntas. P. 201. Act. 11. 

Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 210, Comentario... 

Leva a cabo unha disertación filosófica sobre como a 

lóxica nos axuda a pensar. P. 210, Disertación... 

Amplía coñecementos sobre as diferentes  ramas da 

lóxica a partir da consulta a unha páxina web proposta. P. 

209, Act. 12. 

Realiza unha investigación en grupo sobre as achegas ao 

estudo da lóxica que realizaron unha serie de autores. P. 

211, Traballo en equipo. 

Interésase pola obra O xogo da lóxica de Lewis Carroll 

para profundar no seu coñecemento sobre a lóxica e as 

súas aplicacións. P. 211, Unha obra para comentar. 

Presta atención e visiona algunhas películas relacionadas 

coa lóxica ou o seu uso. P. 211, Filmografía. 

   

Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía Primeiro Bacharelato 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  129 

Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, 

comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo lóxico, 

razoamento entre outros. C. ling. - Aprender a aprender. 

Utiliza os elementos e regras do razoamento da lóxica de 

enunciados. C. Lingüística - C. Mat. e C. Bási-cas en 

Ciencia e en Tec. - C. Aprender a aprender. 

Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as 

súas propias teses, mediante as regras e ferramentas da 

argumentación. 

Reflexiona sobre a utilidade da lóxica e as súas posibles 

aplicacións na vida cotiá. 

 Escribe frases nas que demostra o coñecemento de 

conceptos clave da lóxica. P. 209, Act. 10. 

Caracteriza en que consiste a lóxica con axuda dun texto 

de Alfredo Deaño. P. 209, Act. 12. 

Explica brevemente en que consisten as regras de 

inferencias e cal é a súa utilidade. P. 209, Act. 9. 

Identifica as relacións formais da lóxica formal en 

enunciados e proposicións propios da linguaxe natural. P. 

197, Fíxate. 

Completa unha táboa de verdade para unha fórmula 

dada e interpreta os resultados obtidos. P. 209, Act. 6. 

Elabora táboas de verdade a partir dunha serie de 

expresións lóxicas. P. 209, Act. 7. 

Identifica e argumenta por que unha serie de enunciados 

son argumentacións ou explicacións. P. 201, Act. 13. 

Expresa unha opinión durante un diálogo ou un debate 

nun texto oral estruturado e empregando razoamentos e 

léxico adecuados. P. 211, Debate filosófico. 

Reflexiona e diserta a partir dun cuestionario sobre a 

utilidade da lóxica como ferramenta para mellorar a nosa 

capacidade para pensar e argumentar adecuadamente. P. 

210, Disertación... 

Pensa e debate sobre se o mundo responde ou non ás leis 

da lóxica. P. 211, Debate filosófico. 
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Tema 10 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa linguaxe, a retórica e a 

argumentación. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. A comunicación: 

signo, significante e significado. 

– A linguaxe humana e a adquisición da lingua. 

– A relación entre linguaxe e pensamento. 

– Reflexión en torno a como a linguaxe condiciona 

a nosa  visión do mundo. 

– A lingüística de Saussure. 

– O estruturalismo nas ciencias humanas. 

– O primeiro Wittgenstein e a influencia do 

Tractatus. 

– O segundo Wittgensteis e os xogos da linguaxe. 

– A retórica: a arte de persuadir. 

– Identificación dos diversos tipos de discursos 

retóricos. 

 

 Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados. 

   

Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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–  

– Os elementos da retórica: tarefas necesarias para 

elaborar un bo discurso. 

– A argumentación: a arte de razoar. 

– Pautas para elaborar unha boa argumentación. 

– As falacias e os sofismas. 

– Falacias formais e informais. 

– Identificación dos diferentes tipos de falacia 

formal e informal. 

– Reflexión en torno á relación entre a linguaxe e o 

pensamento. 

 Aplicar aspectos da lóxica e da argumentación en 

diferentes situacións e contextos valorando a utilidade da 

lóxica, a retórica e a argumentación. 

Comprender aspectos básicos da comunicación, a 

linguaxe e a lóxica como elementos básicos do coñece-

mento e a interacción social. 

 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

Interésase en obras literarias, películas ou outras 

manifestacións artísticas e culturais como ferramentas de 

reflexión filosófica. C. Apr. a Apr. - Conc. e Exp. Cult. 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

 Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 238, Comentario. 

Realiza unha disertación sobre a relación existente entre 

linguaxe e pensamento. P. 238, Disertación. 

Reflexiona sobre a importancia da linguaxe a partir da 

película O milagre de Ana Sullivan e unha recensión sobre 

a obra. P. 238, O milagre de Ana Sullivan. 

Presta atención e visiona películas relacionadas con 

Wittgenstein e co uso da retórica e a argumentación 

nunha investigación policial. P. 239, Filmografía. 

Le de forma comprensiva un texto de Cassirer sobre o 

universo simbólico e responde de forma adecuada pre-

guntas concretas sobre o seu contido. P. 217, Act. 1 a 3. 

Interpreta un texto de Jesús Mosterín sobre as diferencas 

existentes entre o pensamento e a linguaxe P. 219, Act. 6. 

Le un texto sobre en que consiste argumentar e res-ponde 

preguntas sobre o seu contido. P. 229, A. 22 a 24. 
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Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 

Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as 

súas propias teses, mediante as regras e ferramentas da 

argumentación. 

Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, 

comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo lóxico, 

razoamento entre outros. C. ling. - Aprender a aprender. 

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

argumentación. C. Lingüística - C. Sociais e cívicas. - C. 

Aprender a aprender. 

Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a 

arte da retórica e a argumentación de autores relevantes 

da historia da filosofía. 

 

 Participa nun concurso de discursos retóricos elaboran-do 

o seu propio discurso. P. 228, Act. 8. 

Expresa unha opinión durante un diálogo ou un debate 

nun texto oral estruturado e empregando razoamentos e 

léxico adecuados. P. 238, Debate filosófico. 

Realiza unha exposición sobre diferentes tipos de 

argumentos e o seu uso en política. P. 239, Traballo en... 

Explica as diferenzas existentes entre os conceptos signo, 

sinal e símbolo. P. 225, Act. 1.  

Busca no dicionario e define con precisión conceptos clave 

relacionados coa linguaxe, a retórica e a argumentación. 

P. 228, Act. 6. 

Explica en que consiste a argumentación a partir da 

lectura dun texto. P. 229, Act. 22. 

Caracteriza e compara a retórica, a oratoria e a 

dialéctica. P. 228, Act. 1. 

Describe os diferentes tipos de discurso que establecían os 

antigos teóricos da retórica. P. 228, Act. 6. 

Explica as cinco tarefas que debemos levar a cabo para 

elaborar un bo discurso. P. 228, Act. 3. 

Analiza un fragmento sobre o Tractatus de Wittgensteiin 

centrado nos límites da linguaxe. P. 222, Act. 13, 14. 

Interpreta un texto de Aristóteles sobre a retórica a partir 

dun cuestionario. P. 227, Act. 18 a 19. 

Le e responde unha serie de preguntas sobre un texto do 

autor latino Tácito. P. 228, Act, 7. 
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Tema 11 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves 

e resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a arte e a 

estética. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. A orixe da experiencia estética. 

– A experiencia estética e a súa relación coa arte. 

– As claves da beleza e o sentido da obra artística. 

– A concepción da arte como imitación da 

natureza. 

– A concepción da arte como reflexo da perfección 

divina. 

– A experiencia artística na modernidade. 

– Aarte na teoría estética kantiana. 

– A arte e o sublime: a arte romántica. 

– A arte como xogo: a arte de vangarda. 

– A arte contemporánea e as conexións entre arte 

e metafísica. 

– A visión de Nietzsche sobre a arte. 

 

 Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes.  
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Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 

–  

– Walter Benjamin: a aura e a obra artística. 

– A hermenéutica de H. G Gadamer. 

– A literatura e a filosofía: relacións entre ambas. 

– A filosofía e a música. 

– Arte, ética e política. 

 Comprender e coñecer un coñecemento xeral sobre o 

campo da estética, os seus obxectos de estudo e os seus 

conceptos clave.  

Aproximarse a diferentes obras de arte e desenvolver 

experiencias estéticas ou elaborar reflexións sobre elas. 

Comprender os posicionamentos, ideas e textos sobre 

estética e arte de filósofos relevantes ao longo da historia 

da filosofía. 

 

Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Apr. - Sent. de Iniciativa e Esp. Emp. - C. 

Dixital. 

 Realiza disertacións sobre diferentes cuestións relacio-

nadas coa concepción da arte como algo transgresor e 

transformador da realidade social. P. 262, Disertación... 

Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 262, Comentario. 

Expresa acordo ou desacordo coa tese dun texto de 

maneira razoada. P. 245, Act. 2. 

Reflexiona e opina sobre distintos aspectos da relación 

entre a filosofía e a poesía e a súa utilidade como trans-

misora de ideas filosóficas. P. 262, Conexións... 

Intervén e expresa opinións nun debate sobre a 

transgresión artística e os seus límites. P. 262, A. 

Debate... 

Amplía os seus coñecementos sobre a reflexión filosófica 

en torno á beleza a partir da consulta dunha páxina web. 

P. 244, @ Para ampliar na rede. 

Busca información sobre as Belas Artes, a numeración das 

artes e Ricciotto Canudo en Internet. P. 250, A. 7. 

Obtén, le e interpreta adecuadamente textos literarios 

nunha páxina web. P. 256, Para ampliar na Rede. 

   

Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 
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Coñece e manexa con rigor conceptos como Estética, 

creatividade, creación, símbolo, arte e experiencia 

estética entre outros. Conciencia e Expresións culturais - 

C. Lingüística. 

Goza da obra de arte e reflexiona sobre os seus trazos ou 

desenvolve experiencias artísticas a partir do gozo. 

Describe as ideas xerais en torno á concepción da arte e 

da estética de autores clave da historia da filosofía. Conc. 

e Exp. culturais - C. Lingüística. 

Analiza e interpreta textos filosóficos relevantes sobre a 

arte e a estética. Conc. e Exp. culturais - C. Lingüística. 

 Define termos filosóficos relacionados coa arte ou coa 

estética. P. 250, Act. 1. 

Caracteriza e define coas súas propias palabras que é 

unha obra de arte. P. 250, Act. 2. 

Sinala similitudes e diferenzas entre filosofía e arte a 

partir da lectura dun texto. P. 260, Act. 10. 

Observa unha imaxe do Guernica de Picasso e responde 

unha pregunta sobre se é unha obra bela e digna de 

admiración. P. 244, É o Guernica...? 

Le de forma comprensiva un texto de Unamuno de carác-

ter literario e responde de forma adecuada preguntas 

sobre el. P. 255, Act. 18, 19. 

Valora e analiza un texto literario de Goethe con axuda 

dalgunhas preguntas a modo de guía. P. 261, Act. 12. 

Redacta unha explicación breve sobre a concepción da 

música de Schopenhauer a partir da análise dun 

fragmento do autor. P. 257, Act. 22, 23. 

Explica detalladamente a opinión que tiña Platón da arte. 

P. 260, Act. 8. 

Interpreta un texto de Kant sobre o belo e o agradable 

comparando de forma reflexiva ambos aspectos do 

pensamento estético kantiano. P. 249, Act. 3, 4. 

Analiza a partir dun cuestionario un fragmento da orixe 

da traxedia. P. 252, Act. 7 a 11. 

Interpreta un texto de H. G Gadamer sobre a 

hermenéutica a partir dun cuestionario. P. 254, Act. 14 a 

17. 
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Tema 12 

 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a ética. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados.  

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 
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Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 

– Temperamento e carácter: trazos innatos e 

adquiridos da personalidade. 

– Os hábitos: virtudes e vicios. 

– A lei e a moral. 

– A autonomía e a heteronomía na conduta moral. 

– A responsabilidade e a súa relación coa 

liberdade. 

– Diferenciación da liberdade positiva e a negativa. 

– A conciencia moral. 

– As etapas do desenvolvemento moral. 

– Os valores e os distintos tipos de valores. 

– Os valores éticos e as escalas de valores. 

– O obxecto da ética: a reflexión filosófica sobre a 

moral. 

 

– As distintas perspectivas sobre a ética: 

intelectualismo moral e emotivismo moral. 

– O contido da ética: éticas materiais e éticas 

formais. 

– A universalidade das normas morais. 

– A ética aplicada e os dilemas morais. 

– Campos da ética aplicada: bioética, ética 

ambiental, ética profesional, ética empresarial. 

 Identificar a especificidade da razón na súa dimensión 

práctica, en tanto que orientadora da acción humana. 

Caracterizar as características ou trazos xerais da ética, o 

seu obxecto e a súa función. 

Describir as teorías e formulacións éticos máis rele-vantes 

da historia. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. Apr. a 

Aprender - Sentido de iniciativa e Esp. Emp. - C. Dixital. 

Interésase en obras literarias, películas ou outras 

manifestacións artísticas e culturais como ferramentas de 

reflexión filosófica. C. Apr. a Apr. - Conc. e Exp. Cult. 

 Axúdase dun texto para analizar con detalle conceptos 

filosóficos traballados no tema. P. 271, Act. 3, 4. 

Interpreta un fragmento do tratado da natureza humana 

de Hume con axuda de preguntas. P. 283. Act. 8. 

Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 284, Comentario... 

Leva a cabo unha disertación filosófica sobre a univer-

salidade das normas morais. P. 284, Disertación... 

Amplía coñecementos sobre os conceptos de innato e 

adquirido a partir da consulta a unha páxina web 

proposta. P. 268, @ Para ampliar.... 

Realiza unha investigación en grupo sobre os grandes 

temas ou problemas da ética aplicada. P. 285, Traballo en 

equipo. 

Le un diálogo literario e reflexiona sobre o personaxe de 

Pinocho e a figura do Grilo como representación da 

conciencia. P. 275, act. 9.. 

Presta atención e visiona algunhas películas relacionadas 

con dilemas ou conflitos éticos. P. 285, Filmografía. 

 

 

 

 

  

Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 
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Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir 

a acción humana e os seus vínculos coa razón teórica e a 

in-telixencia emocional. C.Soc e Civ. - S de Inic. e Esp. Emp.  

Explica e razoa o obxecto e a función da Ética. C. Sociais e 

Cívicas - Apr. a Aprender - C. Lingüística. 

Identifica, describe e reflexiona sobre conceptos e dile-

mas centrais da ética e a moral. C. Sociais e Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - S de Inic. e Esp. Emp. 

Interpreta textos de autores clave da historia da filosofía 

relacionados coa ética ou a moral. 

 Analiza a relación entre a personalidade, a conduta e a 

razón practica a partir da lectura dun texto de Aristóteles. 

P. 269, Act. 1, 2. 

Explica en que consiste a conciencia moral e reflexiona 

sobre as súas posibles orixes. P. 275, Act. 6. 

Delimita a función e as características da ética e as súas 

diferenzas con respecto á moral a partir dun cuestionario.  

P. 266, Preguntas motivadoras.  

Identifica e caracteriza o ethos como obxecto da ética a 

partir da lectura dun texto de J. L. Aranguren. 

Identifica e describe en grupo os grandes temas da ética 

aplicada. P. 285, Traballo en equipo. 

Recoñece e describe en que consisten as virtudes e os 

vicios. P. 275, Act. 2.  

Completa unha táboa sobre as características das normas 

legais e as normas morais. P. 275, Act. 3. 

Reflexiona sobre unha serie de dilemas ou conflitos 

morais a partir da lectura comprensiva dun texto de 

ficción. P. 283, Act. 7. 

Interpreta a partir dun cuestionario un texto de Isaiah 

Berlin sobre os conceptos de liberdade positiva e negativa 

a partir dalgunhas preguntas. P. 271, Act. 3, 4. 

Analiza un texto de Hans Jonas sobre as diferentes 

formulacións do principio de responsabilidade a partir 

dun cuestionario. P. 281, Act. 15. 
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Tema 13 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves 

e resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre diversas 

teorías éticas. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes.  
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Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– As éticas do ben: definición de ética do ben e 

identificación de autores que postulan este tipo de ética. 

– O eudemonismo de Aristóteles. 

– A virtude na ética aristotélica. 

– O hedonismo de Epicuro. 

– O utilitarismo como cálculo dos praceres. 

 – O utilitarismo de Bentham. 

– O utilitarismo de J. S Mill e os desenvolvementos 

posteriores do utilitarismo. 

– A ética do deber e a crítica ás éticas materiais. 

– O deontoloxismo de Kant: o imperativo 

categórico e a ética do deber. 

– Resolución razoada de dilemas éticos. 

– A xustiza como imparcialidade na teoría ética de 

Rawls. 

– Os principios dunha sociedade xusta segundo 

Rawls. 

– A ética dialógica de Apel e Habermas. 

– Reflexión en torno ás vantaxes e inconvenientes 

das éticas materiais e as éticas formais. 

– Exposición sobre os aspectos máis relevantes das 

principais propostas éticas abordadas no tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterizar as características ou trazos xerais da ética, o 

seu obxecto e a súa función. 

Describir as teorías e formulacións éticos máis rele-vantes 

da historia. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Apr. - Sent. de Iniciativa e Esp. Emp. - C. 

Dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 304, Comentario... 

Leva a cabo unha disertación sobre as características das 

éticas materiais e as éticas formais confrontando ambas 

concepcións da ética. P. 304, Disertación... 

Expresa acordo ou desacordo coa tese dun texto de 

maneira razoada. P. 295, Act. 10-apdo. c. 

Reflexiona e opina sobre as posibles condutas adecua-das 

ou solucións ante unha serie de dilemas éticos com-

plexos. P. 299, Resolve... 

Intervén e expresa opinións nun debate sobre a aplicación 

da ética á xustiza. P. 304, Debate... 

Amplía os seus coñecementos sobre John Stuart Mill a 

partir da consulta dunha páxina web. P. 294, @ Para 

ampliar na rede. 

Busca información sobre diferentes teorías éticas para 

realizar un anuncio describindo unha das teorías 

propostas. P. 305, Traballo en equipo. 
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Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 

Explica e razoa o obxecto e a función da Ética. C. Sociais e 

Cívicas - Apr. a Aprender - C. Lingüística. 

Identifica, describe e reflexiona sobre conceptos e dile-

mas centrais da ética e a moral. C. Sociais e Cívicas - C. 

Aprender a Aprender - S de Inic. e Esp. Emp. 

Describe e analiza de forma crítica as argumentacións das 

principais teorías éticas sobre a felicidade e a virtude. C. 

Sociais e Cívicas -  Sent. de Inic. e Esp. Emp. 

Interpreta textos de autores clave da historia da filosofía 

relacionados con diferentes teorías ou correntes de 

interpretación da ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reflexiona sobre a conduta correcta e como decidir o que 

debemos facer a partir dun cuestionario.  P. 288, 

Preguntas motivadoras.  

Define con axuda do dicionario unha serie de conceptos 

éticos P. 295, Act. 8.  

Reflexiona sobre unha serie de dilemas ou conflitos de 

carácter moral a partir da lectura comprensiva dun texto. 

P. 299, Act. 8. 

Describe en que consiste a felicidade e como debemos 

comportarnos para ser feliz segundo a ética eudemonista 

de Aristóteles. P. 295, Act. 3, 4. 

Caracteriza os principais aspectos das éticas, aristotélica, 

epicúrea e utilitarista. P. 295, Act. 6. 

Redacta unha explicación breve e argumentada sobre as 

características principais da teoría da xustiza de John 

Rawls. P. 303, Act. 1. 

Identifica e describe as principais diferenzas da ética 

kantiana respecto a outras teorías éticas. P. 299, Act. 1. 

Analiza a partir dun cuestionario un texto de Aristóteles 

sobre a felicidade. P. 291, Act. 4, 5. 

Interpreta un fragmento da Carta a Meneceo de Epicuro 

no que se analiza o concepto de pracer deste autor. P. 

292, Act. 6. 

Responde unhas serie de preguntas sobre un fragmento 

dun texto de Kant. P. 297, Act. 14 a 16. 

Analiza os conceptos de diálogo e comunidade ideal de 

diálogo a partir da lectura dun texto de Jürgen Ha-

bermas. P. 303, Act. 7. 
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Tema 14 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves 

e resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a 

organización política das sociedades e a filosofía política. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

   

Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– A sociabilidade do ser humano como elemento 

intrínseco da súa propia natureza. 

– O poder político e a súa lexitimidade. 

– Formas de lexitimación do poder político. 

– A visión grega da política: relación entre ética e 

política. 

– O ideal platónico de sociedade e o realismo 

político aristotélico. 

– A separación de ética e política na Idade 

Moderna. 

– As utopías e as distopías. 

– A teoría da sociabilidade natural: o ser humano 

como animal político. 

– Análise dun texto sobre a concepción aristotélica 

da cidade. 

– A teoría do contrato social. 

– Identificación dos pensadores contractualistas 

máis relevantes e as súas propostas: Hobbes, Locke e 

Rousseau. 

– O poder do Estado. 

– O Estado e a sociedade civil. 

– Liberalismo, anarquismo e totalitarismo. 

– A democracia: o goberno do pobo e os requisitos 

da democracia. 

– A democracia ateniense e as democracias 

actuais. 

– O concepto de cidadanía e a relevancia do 

cidadán no funcionamento democrático das sociedades. 

– Os dereitos humanos. 

 

 

 

 Explicar a función, características e principais interro-

gantes da Filosofía política.  

Coñecer as principais teorías e conceptos filosóficos que 

estiveron na base da construción da idea de Estado e das 

súas funcións. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. 

Comunica-ción lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Aprender - C. Dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le de forma comprensiva un texto de Maquiavelo sobre 

como debe comportarse un gobernante e responde 

preguntas sobre o seu contido. P. 313, Act. 8, 9. 

Analiza un texto de Locke sobre o estado de natureza e 

analízao a partir dun cuestionario. P. 319, Act. 8. 

Expresa unha opinión sobre o nivel de democracia que se 

acadou no noso país razoando e argumentando a súa 

resposta. P. 331, Act. 5. 

Reflexiona e expresa argumentacións e opinións du-rante 

a realización dun debate sobre os totalitarismos no século 

XX. P. 333, Debate.... 

Amplía información e coñecementos sobre o concepto de 

utopía consultando diversas webs. P. 315, Act. 6. 

Interpreta e emprega información obtida en varias webs 

propostas para describir e comparar as utopías de Moro, 

Campanella e Bacon. P. 315, Act. 8. 

Consulta un dicionario filosófico en liña para analizar e 

definir con detalle o significado de diversos termos 

filosóficos. P. 315, Act. 9. 
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Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 

Identifica a función, características e principais interro-

gantes da Filosofía política. C. Sociais e Cívicas - C. 

Lingüística -  Aprender a Aprender. 

Explica de forma coherente os formulacións filosófico-

políticos de autores relevantes da historia da filosofía. C. 

Sociais e Cívicas - C. Lingüística. 

Analiza e reflexiona sobre a relación individuo-Estado, a 

orixe do poder político e a súa lexitimidade a partir da 

consideración de diversos autores e teorías. C. Sociais e 

Cívicas- C. Lingüística. 

Identifica e describe as bases do funcionamento demo-

crático das sociedades actuais. C. Sociais e Cívicas- C. 

Lingüística. 

 Delimita a función e as características da filosofía política 

familiarizándose e respondendo preguntas sobre a 

organización da sociedade, e outras cuestións desta 

disciplina. P. 308, Preguntas motivadoras. 

Define que é o poder político e explica en que se distingue 

o poder da autoridade. P. 315, Act. 1. 

Explica en que consiste a ciencia política e que a 

diferencia da filosofía política. P. 315, Act. 7. 

Completa unha táboa na que se presentan as tres formas 

de lexitimación do poder propostas por Max Weber.  P. 

315, Act. 2.  

Caracteriza a proposta de organización social proposta 

por Platón na República. P. 315, Act. 4. 

Describe a división de poderes de Montesquieu a partir da 

lectura dun fragmento do autor e dun cuestionario. P. 

328, Act. 30, 31.  

Valora o contrato social como núcleo do pensamento 

político da Idade Moderna e a súa interpretación en dife-

rentes autores deste período. P. 319, Act. 1, 2. 

Reflexiona e explica a partir da lectura dun texto de Max 

Weber sobre a definición do Estado do autor. P. 320, Act. 

17, 18. 

Caracteriza os aspectos básicos da democracia e 

establece a orixe grega do termo. P. 331, Act. 1. 

Explica que son os dereitos humanos e valora a súa 

relevancia. P. 331, Act. 7. 
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Tema 15 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves 

e resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre cuestións 

tratadas no tema. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas.  

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes.  
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Bloque 6: Contidos  Bloque 6: Criterios de Avaliación 
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– A filosofía aplicada e o uso práctico da razón. 

– Aplicación da filosofía ao desenvovemento de 

proxectos. 

– A elaboración dos proxectos empresariais na 

economía de mercado. 

– Identificación de formas de organización 

económica.: comunismo e capitalismo. 

– Empresa e filosofía aplicada: o proxecto 

empresarial. 

– O modo de preguntar metafísico e as metas 

empresariais. 

– Lóxica, gnoseoloxía e empresa. 

– Empresa, antropoloxía e estética. 

– Empresa, retórica e argumentación. 

– Empresa, ética e política. 

– Análise crítica sobre a relación entre a economía 

e a sociedade. 

– Reflexión en torno aos valores éticos e ás 

condutas que deben adoptarse no mundo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender o valor da teoría do coñecemento, a razón 

crítica e a lóxica para introducir racionalidade na orixe e 

desenvolvemento dun proxecto. 

Valorar as técnicas do diálogo filosófico, a argumentación 

e a retórica para organizar a comunicación e a resolución 

de conflitos en ámbitos sociais e empresariais. 

Comprender e apreciar a función axiolóxica da Ética para 

establecer un sistema de valores que permita mellorar o 

clima laboral. 

Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo 

da historia. 
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Bloque 1: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 1: Descritores 
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Desenvolve e aplica correctamente as técnicas da 

disertación e o comentario de texto filosófico. Comunica-

ción lingüística - Aprender a aprender. 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións fi-

losóficas de carácter xeral. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Utiliza as TIC para buscar información, realizar 

presentacións dixitais e aprender. C. Lingüística - C. 

Apren-der a Apr. - Sent. de Iniciativa e Esp. Emp. - C. 

Dixital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza e describe un texto a partir da aplicación da 

práctica do comentario de texto. P. 346, Comentario... 

Leva a cabo unha disertación sobre o papel dos filósofos 

nas empresas e como poden contribuír au seu bo 

funcionamento. P. 346, Disertación... 

Reflexiona e opina sobre sobre a utilidade da filosofía á 

hora de deliberar e establecer o propio proxecto vital. P. 

338, Act. 4. 

Reflexiona e expresa opinións persoais sobre a relación 

existente entre a economía e a filosofía na actualidade. P. 

347, Conexións... 

Intervén e expresa opinións nun debate sobre o papel das 

empresas na sociedade actual. P. 346,  Debate filosófico. 

Busca información na Internet sobre Adam Smith e a súa 

concepción do ansia de riqueza como elemento relevante 

para a economía. P. 343, Act. 18.. 

Axúdase da Internet para explicar o significado dunha 

serie de termos empresariais. P. 344, Act. 14. 

Consulta e extrae información de diversas webs para 

elaborar un plan de empresa. P. 347, Traballo... 
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Bloque 6: Estánd. de Aprendizaxe e Compet. clave  Bloque 6: Descritores 

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

filosofía, valorando a íntima relación entre os 

pensamentos e as accións. Sent. de Inc. e Esp. Emp.  

Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o 

diálogo na resolución de dilemas e conflitos dentro dun 

grupo humano. C. Sociais e Cívicas. 

Identifica e describe os valores éticos que deben rexer no 

mundo laboral tendo presente a responsabilidade da 

empresa cara á sociedade e a natureza. C. Sociais e 

Cívicas  - Sent. de Inc. e Esp. Emp. 

 Formúlase un proxecto identificando cal sería o proxec-to, 

como poñelo en marcha e que recursos empregar na súa 

posta en funcionamento. P. 344, Act. 13. 

Elabora un plan de empresa a partir dos coñecementos 

adquiridos no tema e os instrumentos de reflexión 

filosófica adquiridos. P. 347, Traballo... 

Explica brevemente e apoiándose en exemplos que 

utilidade poden ter a retórica e a argumentación no 

funcionamento dunha empresa. P. 344, Act. 10. 

Axúdase da argumentación e a retórica para inter-vir nun 

debate e expresar as súas opinións sobre o papel do 

filósofo na empresa. P. 346, Disertación 

Reflexiona a partir da lectura dun texto de Peter Ducker 

sobre o concepto de innovación e a súa relación co 

desenvolvemento empresarial. P. 341, Act. 10, 11. 

Identifica e reflexiona sobre o papel que segundo 

Amartya Sen debe xogar na empresa a procura do 

beneficio. P. 343, Act. 17. 

Redacta un código deontolóxico elaborando unha lista de 

dez normas de conduta obrigatoria. P. 344, Act. 15. 

Explica en que consiste a responsabilidade social corpo-

rativa e sinala as ramas da filosofía coas que garda 

relación. P. 344, Act. 12.  

Analiza implicacións sociais do management a partir da 

lectura dun texto de P. Drucker. P. 345, Act. 18. 
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 B. Distribución temporal das unidades didácticas 

Primer trimestre: 

 

Tema 1. O saber filosófico 

I. DO MITO Á RAZÓN 

1. O ser humano: un animal que se pregunta 

2. Mito e razón 

3. A orixe da filosofía 

4. Que é a filosofía? 

II. A ESPECIFICIDADE DA FILOSOFÍA 

5. Ciencia e filosofía 

6. Relixión e filosofía 

7. Arte e filosofía 

8. Para que serve a filosofía? 

 

Tema 2. As preguntas da filosofía 

I. AS RAMAS DA FILOSOFÍA 

1. Razón teórica e razón práctica 

2. As ramas da filosofía 

3. A lóxica 

4. A metafísica 

5. A filosofía do coñecemento 

6. A antropoloxía filosófica 

7. A ética 

8. A filosofía política 

9. A estética 

10. Outras disciplinas filosóficas 
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II A FILOSOFÍA E A SÚA HISTORIA 

11. O pensamento ao longo do tempo 

12. A filosofía antiga 

13. A filosofía medieval 

14. A filosofía moderna 

15. A filosofía contemporánea 

 

Tema 3. A metafísica 

I. EN BUSCA DO REAL 

1. É real a realidade? A dúbida de Descartes 

2. Realidade e aparencia 

3. A metafísica a través da historia 

II. OS DISTINTOS ENFOQUES DA METAFÍSICA 

4. Unha realidade ou moitas? 

5. Materia ou espírito? 

6. Realidade estática ou dinámica? 

III. MORREU A METAFÍSICA? 

7. A crise da metafísica 

8. Unha realidade posmetafísica? 

 

Tema 4. Visións sobre a realidade 

I. A ONTOLOXÍA 

1. O problema do ser 

2. A esencia 

3. A metafísica de Platón 

4. A metafísica aristotélica 
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5. A substancia nas metafísica moderna 

II. COSMOVISIÓNS CIENTÍFICAS 

6. A cosmovisión aristotélica 

7. O universo mecánico 

8. A física contemporánea 

 

Tema 5. O coñecemento 

I. QUE É A VERDADE? 

1. Criterios de verdade 

2. Actitudes filosóficas ante a verdade 

II. A FILOSOFÍA DO COÑECEMENTO 

3. O coñecemento na Antiga Grecia 

4. O coñecemento na filosofía moderna 

5. O racionalismo 

6. O empirismo 

7. A crítica kantiana 

 

Tema 6. A ciencia 

I. O COÑECEMENTO CIENTÍFICO 

1. Que é a ciencia? 

2. Clasificación das ciencias 

3. Como se fai a ciencia? 

II. FILOSOFÍA DA CIENCIA 

4. O indutivismo 

5. O falsacionismo 

6. A teoría dos paradigmas 
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III. A TÉCNICA 

7. Ciencia e técnica 

8. A técnica como acción transformadora 

9. Liberación ou escravitude? 

Segundo trimestre: 

 

 

Tema7. O ser humano entre a natureza e a cultura 

I. QUE É O SER HUMANO? 

1. Unha realidade complexa 

2. A dimensión biolóxica do ser humano 

3. Fixismo e evolucionismo 

4. As orixes da especie humana 

5. As bases biolóxicas da nosa conduta 

II. A DIMENSIÓN PSICOLÓXICA DO SER HUMANO 

6. Actuamos, sentimos e pensamos 

7. A memoria 

8. A emoción 

9. A intelixencia 

III. A DIMENSIÓN CULTURAL E SOCIAL 

10. Somos seres sociais 

11. O innato e o adquirido 

12. Cultura e sociedade 

13. A variedade das culturas 

IV. A DIMENSIÓN PERSOAL 

14. Somos persoas 

15. A dignidade da persoa 
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Tema 8. O ser humano á luz da filosofía 

I. OS TEMAS DA ANTROPOLOXÍA FILOSÓFICA 

1. Que nos fai humanos? 

2. O animal racional 

3. Corpo e alma 

4. Somos libres? 

5. O sentido da historia 

II. A FILOSOFÍA DA SOSPEITA 

6. O traballo 

7. A vida 

8. O inconsciente 

III. OUTRAS DIMENSIÓNS DO HUMANO 

9. Unha busca inacabada 

 

Tema 9. A lóxica 

I. A LÓXICA TRADICIONAL 

1. Que é a lóxica? 

2. A lóxica aristotélica 

II. INTRODUCIÓN Á LÓXICA SIMBÓLICA 

3. A linguaxe da lóxica simbólica 

4. As regras da lóxica 

5. Táboas de verdade 

6. O cálculo dedutivo 

7. Outras ramas da lóxica 

 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía Primeiro Bacharelato 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  160 

Tema 10. Linguaxe, retórica e argumentación 

I. A LINGUAXE 

1. O animal simbólico 

2. Linguaxe e pensamento 

3. A linguaxe como estrutura 

4. A linguaxe como representación 

5. A linguaxe como "caixa de ferramentas" 

II. A RETÓRICA 

6. A arte de persuadir 

7. Os elementos da retórica 

III. A ARGUMENTACIÓN 

8. A arte de razoar 

9. A estrutura da argumentación 

10. Falacias formais e informais 

Tercer trimestre: 

Tema 11. A arte e a estética 

I. A ESTÉTICA 

1. A experiencia da beleza 

2. A arte como harmonía 

3. A arte como expresión do gusto 

4. A arte e o sublime: a arte romántica 

5. A arte como xogo: a arte de vangarda 

II. FILOSOFÍA E ARTE 

6. As artes visuais e a filosofía 

7. Literatura e filosofía 

8. A filosofía e a música 

9. Arte, ética e política 
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Tema 12. A ética 

I. LIBERDADE E RESPONSABILIDADE 

1. Forxando o noso carácter 

2. A lei e a moral 

3. A conciencia e os valores 

II. INTRODUCIÓN Á ÉTICA 

4. De que se ocupa a ética? 

5. Distintas perspectivas sobre a ética 

6. Ética aplicada 

 

Tema 13. Teorías éticas 

I. A ÉTICA DO BEN 

1. O eudemonismo de Aristóteles 

2. O hedonismo de Epicuro 

3. O utilitarismo 

II. A ÉTICA DO DEBER 

4. O deontoloxismo de Kant 

III. A ÉTICA DA XUSTIZA 

5. A xustiza como imparcialidade na teoría ética de Rawls 

6. A ética dialóxica de Apel e Habermas 

 

 

 

Tema 14. A política 

I. POLÍTICA E SOCIEDADE 
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1. Formas de organización social 

2. Poder e lexitimidade 

3. Etica e política 

II. A ORIXE DA SOCIEDADE 

4. A teoría da sociabilidade natural 

5. A teoría do contrato social 

III. O INDIVIDUO E O ESTADO 

6. Estado e sociedade 

7. Liberalismo, anarquismo e totalitarismo 

IV. A DEMOCRACIA E OS DEREITOS HUMANOS 

8. A democracia 

9. Os dereitos humanos 

 

Tema 15. Filosofía aplicada ao desenvolvemento de proxectos 

I. A FILOSOFÍA E O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS 

1. Filosofía aplicada 

2. Filosofía e proxectos 

II. APROXIMACIÓN FILOSÓFICA AO PROXECTO EMPRESARIAL 

3. Empresa e filosofía 

4. Máis alá do mundo da empresa 
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 5. Metodoloxía. Orientacións Didácticas 

  

O carácter multidisciplinar de moitas das competencias afástase da concepción do 

currículo como un conxunto de compartimentos estancos entre as diversas materias 

e por iso require unha coordinación de actuacións docentes onde o traballo en 

equipo debe ser unha constante.  

Así, o desenvolvemento da Programación Didáctica de Centro require tanto 

procesos de formación e elaboración reflexiva e intelectual por parte do seu equipo 

docente, como diversas formas de traballo cooperativo. Estas formas deben ser 

respectuosas coa diversidade dos profesores e profesoras, pero xeradoras de ilusión 

por colaborar nun proxecto común ao que cada un achega o seu mellor saber facer 

profesional e aprende e comparte o saber facer con outros compañeiros e 

compañeiras.  

O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan 

aplicar en diferentes contextos os contidos dos catro saberes que conformen cada 

unha das competencias (saber, saber facer, saber ser e saber estar). Así mesmo, 

creará contextos e situacións que representen retos para os alumnos; que os 

inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen  ampliar a súa 

perspectiva e a contrastar o seu parecer co dos seus compañeros, a xustificar e a 

interpretar con rigor, etc. 

Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as 

habilidades sociais terán un especial protagonismo as actividades de planificación e 

execución de tarefas en grupo que favorezan o diálogo, a escoita, a cooperación e a 

confrontación de opinións. 

A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos 

coñecementos e as habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen 

un dominio completo da actividade en cuestión; non son só habilidades, aínda que 

estas sempre estean presentes. polo tanto, ademais das habilidades, teranse en 

conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos.  

  



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía Primeiro Bacharelato 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella  Profesor César G. Jordán  164 

 5. Metodoloxía. Orientacións Didácticas 

Recursos Didácticos 

Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes: 

1. Libro do Alumno e da Alumna 

O Libro do Alumno e da Alumna consta de 15 temas para o Primeiro Curso de Bacharelato da materia de 

Filosofía. 

2. Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e 

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos 

previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación 

permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para o 

Bacharelato permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe alcanzado polos 

alumnos. 

Recursos Organizativos 

A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o 

desenvolvemento do proceso de aprendizaxe-ensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso dos 

recursos didácticos e organizativos serán:  

Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os instrumentos, os espazos 

e tempos desta coordinación). Estableceranse as responsabilidades da comisión de coordinación 

pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en todas as medidas de  atención á 

diversidade. 

Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica (tal como vimos na sección anterior). 

Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na organización 

das medidas de atención á diversidade. 

 En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que 

favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles que son máis socializadores. Primeiro, en 

relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, 

laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias de 

calquera tipo... Segundo, o interior da aula habitual deberá facilitar a realización dunha diversidade de 

actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional. 
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 En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda respectando as 

normas impostas desde a administración educativa, a atención á diversidade esixe certa flexibilidade 

para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a realización de actividades 

interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo, profundizacións...etc. En relación co horario dos 

profesores, deben establecerse uns tempos para a coordinación entre profesores de áreas distintas, e 

entre profesores de cursos diferentes.  

Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros recursos 

didácticos.  En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros 

cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicais, material para educación física...) deben 

terse en conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan 

discriminatorios, que non sexan prexudiciais para o medio ambiente... 

 En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e prácticos 

para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto curricular, e para a elaboración das programacións 

de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións didácticas que pode 

seguir o profesorado... 
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Actividades e estratexias de ensino e aprendizaxe 

Primeiro Curso: 

Tema 1. O SABER FILOSÓFICO 

Neste tema realizaremos unha primeira aproximación á filosofía como disciplina e, sobre todo, como 

forma de interrogarse acerca da realidade. Insistiremos en que a filosofía entronca cunha necesidade do 

ser humano: a curiosidade, a necesidade de preguntarse sobre a realidade que o rodea. 

Logo, proseguiremos coa orixe histórica da filosofía, a súa relación co pensamento mítico e como se 

realiza o paso da mentalidade mítica ao modo de preguntar e analizar a realidade propios da filosofía. 

Despois, a partir destes coñecementos previos, caracterizaremos con maior detalle a filosofía e 

esbozaremos brevemente cal é a utilidade da filosofía e cales son as súas diferenzas e puntos de 

conexión con outras formas de aproximarse á realidade: ciencia, relixión e arte. 

Tema 2. AS PREGUNTAS da FILOSOFÍA 

Ao longo do presente tema aproximaremos o alumnado ás diferentes dimensións e ramas da filosofía. 

Comentaremos brevemente como estas ramas responden diferentes tipos de preguntas que se formula o 

ser humano. Logo definiremos de forma detallada e distinguiremos con claridade en que consiste a razón 

teórica e a razón práctica. 

Seguidamente, a partir da diferenciación da razón práctica e a razón teórica, esbozaremos brevemente 

as características das principais ramas da filosofía e realizaremos un rápido recorrido histórico polas 

diferentes etapas da filosofía ao longo do tempo e as peculiaridades da filosofía de cada unha das 

etapas da historia da disciplina. 

Tema 3. A METAFÍSICA 

Este tema pretende acercar o alumnado á metafísica e os seus conceptos ou formulacións clave, 

tratando de establecer con claridade que a metafísica é a parte da filosofía que se ocupa de formular 

cuestións coa realidade. Iniciaremos esta tarefa cunha dúbida que formula Descartes: é real a realidade? 

Tendo como punto de inicio esta cuestión filosófica, proseguiremos esbozando algunhas cuestións clave 

da metafísica: a reflexión sobre a realidade e a apariencia, o monismo e o pluralismo, o materialismo e o 

espiritualismo e o problema do cambio. Concluiremos reflexionando sobre a crise da metafísica no 

mundo actual. 

Tema 4. VISIÓNS SOBRE A REALIDADE 

O obxecto fundamental deste tema é delimitar a ontoloxía como parte da metafísica que estuda os seres 

que existen. Por isto iniciaremos o tema coa chamada pregunta sobre o ser. Seguidamente, 

analizaremos os conceptos de ser, esencia e existencia.  

Proseguiremos coa caracterización das teorías metafísicas de Platón e Aristóteles, a concepción da 

substancia na Filosofía Moderna e as principais cosmovisións científicas que se formularon ao longo da 

historia. 
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Tema 5. O COÑECEMENTO 

Iniciaremos este tema caracterizando en que consisten os criterios de verdade, sinalando a súa 

importancia como ferramenta para diferenciar o verdadeiro do falso e describindo os tipos de criterio de 

verdade que se deron ao longo da historia. Proseguiremos cunha análise das actitudes filosóficas ante a 

verdade: dogmatismo, escepticismo, relativismo, subxectivismo, perspectivismo e hermenéutica. 

A continuación realizaremos un percorrido histórico pola filosofía do coñecemento deténdonos na antiga 

Grecia, a filosofía moderna, o empirismo, o racionalismo e a crítica kantiana. 

Tema 6. A CIENCIA 

Neste tema describiranse brevemente as principais características do coñecemento científico, a filosofía 

científica e o impacto da técnica no mundo actual. Empezaremos o tema definindo que é a ciencia, 

clasificando os diferentes tipos de ciencias e caracterizando a actividade científica. 

Seguidamente describiremos en que consisten o indutivismo, o falsacionismo e a teoría dos paradigmas. 

Logo analizaremos a relación que existe entre a ciencia e a técnica e reflexionaremos sobre os impactos 

positivos e negativos da técnica na nosa vida. 

Tema 7. o SER HUMANO ENTRE A Natureza E A CULTURA 

Ao longo do tema Trataremos de aproximarnos ao ser humano en toda a súa complexidade 

axudándonos da filosofía como instrumento para coñecer que somos e como somos. Iniciaremos esta 

tarefa abordando as múltiples dimensións da especie humana, prestándolle unha especial atención á súa 

evolución biolóxica e ás diferentes teorías científicas que trataron de explicala. 

Seguidamente analizaremos as dimensións psicolóxica, cultural e social do ser humano, prestçandolle 

unha especial atención á caracterización das intelixencias múltiples e á reflexión sobre o que é innato e o 

que é adquirido na configuración de cada ser humano ou individuo como tal. Finalmente analizaremos a 

dimensión persoal do ser humano, reflexionado sobre que consiste ser persoa. 

Tema 8. o SER HUMANO á LUZ da FILOSOFÍA 

Iniciaremos o tema aproximándonos aos grandes temas da antropoloxía filosófica: o recoñecemento do 

que nos fai humanos, o ser humano como animal racional, a relación entre corpo e alma, a liberdade e o 

sentido da historia. 

Logo proseguiremos analizando algunhas reflexións dos filósofos da sospeita. Estudaremos o concepto 

de alienación de Marx, o vitalismo de Nietzsche e o concepto freudiano de inconsciente. Concluiremos 

cunha reflexión sobre a arte como un elemento da natureza humana e a análise da cuestión da 

disolución do suxeito en Michel Foucault. 

Tema 9. A LÓXICA 

Iniciaremos o tema describindo en que consiste a lóxica, caracterizándoa como a rama da filosofía que 

estuda a validez formal dos nosos razoamentos. Seguidamente, caracterizaremos a lóxica aristotélica 

prestándolles unha especial atención aos siloxismos. 
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Proseguiremos co estudo da lóxica simbólica establecendo con claridade en que se diferencia da lóxica 

aristotélica porque emprega unha linguaxe artificial en lugar da nosa lingua ordinaria. Despois, 

centrarémonos nos elementos clave da lóxica simbólica, as regras da lóxica, as táboas de verdade e o 

cálculo dedutivo. Por último abordaremos as diferentes ramas da lóxica e as súas posibles aplicacións ou 

utilidades. 

Tema 10. LINGUAXE, RETÓRICA E ARGUMENTACIÓN 

O presente tema iníciase cunha análise da linguaxe entendida como un sistema simbólico propio do ser 

humano en tanto que animal simbólico. Descríbense, neste sentido, os conceptos clave da linguaxe: 

signo, significante, sinal, símbolo... Logo proséguese cunha reflexión sobre a relación existente entre a 

linguaxe e o pensamento. 

Proseguiremos coa análise de diferentes concepcións da linguaxe: a linguaxe como estrutura, a linguaxe 

como representación e a linguaxe como "caixa de ferramentas ". Neste punto prestarémoslle unha 

especial atención ao pensamento de Saussure e Wittgenstein. Finalmente, analizaremos con detalle en 

que consiste a retórica e analizaremos diferentes tipos de razoamentos. 

Tema 11. a arte e a estética 

Iniciaremos este tema caracterizando que entendemos por experiencia da beleza e aproximarémonos a 

diferentes formas de concebir a beleza: o obxectivismo estético e o subxectivismo estético. Tamén 

analizaremos distintos puntos de vista desde os que podemos interpretar obras de arte: formalismo, 

expresionismo e simbolismo. 

Proseguiremos coas diferentes concepcións e obxectivos que tivo a arte ao longo da historia, desde a 

Antigüidade e a súa concepción da arte como imitación da natureza ata as diferentes formas de 

entender a arte nas vangardias actuais. Despois analizaremos as conexións, puntos en común ou 

preocupacións compartidas entre a filosofía e as seguintes disciplinas artísticas: artes visuais, literatura e 

música. 

Tema 12. A ÉTICA 

Ao longo do presente tema realizaremos unha descrición da ética como disciplina filosófica que se ocupa 

de reflexionar sobre a moral e a conduta humana. Comenzaremos diferenciando con claridade o 

temperamento e o carácter e describindo como os nosos hábitos nos conforman como persoas. 

Proseguiremos analizando unha serie de cuestións e conceptos clave da ética: lei moral, autonomía e 

heteronomía moral, liberdade e responsabilidade, conciencia e valores. Seguidamente, reflexionaremos 

sobre algunhas formulacións ou formas de concebir a ética que entraron en confrontación: 

intelectualismo moral e emotivismo moral, éticas materiais e éticas formais, universalismo moral e 

relativismo moral. Por último, analizaremos en que consiste a ética aplicada e en que campos se pode 

empregar. 

Tema 13. TEORÍAS ÉTICAS 
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Este tema caracteriza os diferentes tipos de éticas e describe brevemente os autores máis relevantes de 

cada unha delas: éticas de ben, éticas do deber e éticas da xustiza. 

En primeiro lugar, caracterízanse as éticas do ben como aquelas que consideran que a vida e a conduta 

humana deben orientarse á consecución dun ben común. Enlazándoo con esta definición caracteriza a 

ética eudemonista de Aristóteles, o hedonismo de Epicuro e o utilitarismo de Mill. Proséguese coa 

caracterización da ética do deber e, particularmente, o deontoloxismo de Kant. Para concluír analízanse 

a teoría da xustiza de Rawls e a ética dialóxica de Apel e Habermas. 

Tema 14. A POLÍTICA 

Iniciamos o tema cunha descrición das formas de organización social, a relación existente entre o poder 

e a lexitimidade e o peso que debe ter a ética na práctica política. Proséguese cunha análise das 

principais teorías sobre a orixe da sociedade: a teoría da sociabilidade natural e a teoría do contrato 

social. 

Proseguiremos cunha análise pormenorizada do Estado así como da relación entre o Estado e a sociedad 

civil. Tamén caracterizaremos o liberalismo, o anarquismo e os totalitarismo do século XX. Para concluír 

describiremos as bases da democracia e reflexionaremos sobre os dereitos humanos. 

Tema 15. FILOSOFÍA APLICADA AO DESENVOLVEMENTO de PROXECTOS 

Este tema pretende que o alumnado comprenda que a filosofía ten unha vertente aplicada que está 

relacionada cos problemas e preocupacións cotiás das persoas, particularmente co mundo laboral, a 

actividade empresarial e a emprendeduría ou elaboración de proxectos propios. 

Tendo en conta este propósito, iniciamos o tema esbozando en que consiste a filosofía de proxectos e a 

súa relación co desenvolvemento de proxectos, particularmente de proxectos no ámbito económico ou 

empresarial. Seguidamente, realizamos unha aproximación filosófica ao proxecto empresarial 

prestándolle unha especial atención ao uso da lóxica, a retórica e a argumentación no mundo da 

empresa. Tamén reflexionamos sobre a ética na empresa, a cultura de empresa e a responsabilidade 

social corporativa. 
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 Medidas de atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 
educativo 

  

Na organización dos estudos de Bacharelato prestaráselles unha especial atención 

aos alumnos e alumnas con necesidade específica de apoio educativo. 

Neste sentido, proporcionaranse as condicións de accesibilidade aos centros 

educativos e ás ensinanzas. Facilitarnase os recursos de apoio que favorezan o 

acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas especiais, e 

adaptaranse os instrumentos e se é o caso, os tempos e apoios que aseguran unha 

correcta avaliación deste alumnado. 

Os centros escolares, en colaboración cos distintos departamentos do centro, 

avaliarán as necesidades dos alumnos con NEE e procurarán os recursos adaptados 

para que desenvolvan as competencias traballadas en cada materia e alcancen un 

nivel formativo adecuado que lles permita acceder a outras titulacións superiores e 

adaptarse ás esixencias do mundo laboral e social da súa redonda. 

Tamén se lle prestará unha atención especial e personalizada ao alumnado con 

altas capacidades intelectuais, provindo a ditos alumnos e alumnas dos recursos e 

propostas adecuados para desenvolver ao máximo as sáus potencialidades. 

Tendo en conta as premisas que acabamos de establecer, concebiremos a 

orientación escolar como unha actividade educativa con diferentes ámbitos ou 

dimensións. Por un lado, diríxese á mellora dos procesos de ensino e, en particular 

á adaptación da resposta escolar á diversidade de necesidades do alumnado; por 

outro, diríxese a garantir o desenvolvemento das capacidades que facilitan a 

madurez dos alumnos e as alumnas, e que lles permitan adquirir unha progresiva 

autonomía cognitiva, persoal e social ao longo do Bacharelato. 

Nos instrumentos de planificación desenvoltos polos centros escolares, o claustro 

de docentes e os departamentos de cada materia deberán establecerse os 

mecanismos necesarios para facilitar unha resposta adecuada ás necesidades 

educativas do alumnado. Estas repostas poden ser de dous tipos: 

– As respostas de tipo curricular, que se concretan na elaboración, 

desenvolvemento e avaliación das adaptacións curriculares con distintos graos de 

significatividade. 

– As respostas organizativas, que teñen que ver coa organización dos recursos 

humanos e materiais do centro para atender este alumnado e coa planificación das 

medidas educativas máis adecuadas. 

A Orientación Educativa, tanto a nivel xeral como no caso do alumnado con NEE, 

centrarase na personalización da educación e a contribución ao desenvolvemento 

dos obxectivos establecidos en esta etapa educativa. Os principios que rexen a 
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orientación e a acción titorial concrétanse nos seguintes obxectivos:  

a) Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica 

do colexio. 

b) Potenciar o esforzó individual e o traballo en equipo. 

c) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia 

identidade e sistema de valores; e a progresiva toma de decisións.  

d) Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, 

conforme ás aptitudes, necesidades e aos seus intereses, a través dunha actuación 

titorial individualizada e planificada. 

e) Efectuar un seguimento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar 

dificultades e necesidades especiales e recorrer aos apoios ou actividades 

adecuadas. 

f) Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando 

actividades de cooperación e solidaridade cos demais e aprendendo a resolver 

pacificamente os conflitos entre iguais. 

g) Informar, aconsellar e, se é o caso, orientar o alumnado na comprensión das 

súas capacidades e das súas posibles "vocacións " académicas ou laborais. 
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 7. Avaliación da práctica docente e indicadores de logro 

  

Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente, a través dos  indicadores de logro 

incorporados na programación docente.  

Os Estándares de Aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de 

Avaliación do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados 

da aprendizaxe e concretar o que o alumnado debe saber, comprender e saber 

facer en cada materia. Os indicadores de logro permítennos avaliar en cinco niveis 

as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos obxectivos marcados en 

cada Estándar. 

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das 

estratexias e medidas educativas  que adoptou ao longo da súa práctica educativa 

para facilitar que o alumnado acade os obxectivos establecidos en cada Estándar de 

aprendizaxe.  

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia 

práctica docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como 

obxectivo adaptar as estratexias educativas adoptadas ao longo do curso ás 

necesidades específicas do alumnado.  

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, 

capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual ou ao 

conxunto do grupo-clase deben ser consolidados, permitindo adaptar a práctica 

educativa ás necesidades específicas dos alumnos para que poidan alcanzar as 

ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 

 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas 

para conseguilo. 

 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do 
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alumnado celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do 

alumnado, como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis 

adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou 

individuais que permitan solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e 

mediante recursos de apoio educativo. 

 

Metodoloxía xeral e específica 

O desenvolvemento de competencias vai acompañado dunha práctica pedagóxica esixente tanto para o 

alumnado como para o profesorado. Para o alumnado, porque se debe implicar na aprendizaxe e debe 

adquirir as habilidades que lle permitan construír os seus propios esquemas explicativos para comprender o 

mundo no que vive, construír a súa identidade persoal, interactuar en situacións variadas e continuar 

aprendendo. 

Para o docente, porque deberá despregar os recursos didácticos necesarios que permitan desenvolver os 

Estándares de aprendizaxe propios da materia incluíndo o desenvolvemento das Competencias Clave, e 

poder alcanzar así os obxectivos do currículo. Non obstante, a pesar de que as competencias teñen un 

carácter transversal e interdisciplinar respecto ás disciplinas académicas, isto non ten que impedir que desde 

cada materia se determinen aprendizaxes específicas que resulten relevantes na consecución de 

competencias concretas. 

O docente deberá buscar situacións próximas aos alumnos para que estes poidan aplicar en diferentes 

contextos os contidos dos catro saberes que conformen cada unha das competencias (saber, saber facer, 

saber ser e saber estar). Así mesmo, creará contextos e situacións que representen retos para os 

alumnos; que os inviten a cuestionarse os seus saberes actuais; que os obriguen  ampliar a súa 

perspectiva e a contrastar o seu parecer co dos seus compañeros, a xustificar e a interpretar con rigor, 

etc. 

Para traballar as competencias clave relacionadas co dominio emocional e as habilidades sociais terán 

un especial protagonismo as actividades de planificación e execución de tarefas en grupo que favorezan 

o diálogo, a escoita, a cooperación e a confrontación de opinións. Nesta dirección, tenteremos 

estabrecer grupos de traballo colaborativos. 

A forma de avaliar o nivel de competencia alcanzado será a través da aplicación dos coñecementos e as 

habilidades traballadas. Agora ben, as competencias supoñen un dominio completo da actividade en 

cuestión; non son só habilidades, aínda que estas sempre estean presentes. polo tanto, ademais das 

habilidades, teranse en conta tamén as actitudes e os elementos cognitivos.  
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Recursos Didácticos 

Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes: 

 

1. Libro do Alumno e da Alumna que consta de 15 temas para o Primeiro Curso de Bacharelato da 

materia de Filosofía. 

 

2. Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e 

complementar os contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos 

previos do alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación 

permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para o 

Bacharelato permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe alcanzado polos 

alumnos. 

 

Recursos Organizativos 

A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o 

desenvolvemento do proceso de aprendizaxe-ensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso dos 

recursos didácticos e organizativos serán:  
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8. Criterios de cualificación 

 

 

Avaliación Inicial: Valoraremos os coñecementos previos que se teñen sobre cada un dos aspectos 

avaliados establecendo se: 

Son suficientes. 

Se deben mellorar. 

Se se descoñecen. 

 

Avaliación Continua: O docente avaliará as actividades propostas no libro de texto e nos Fotocopiables 

de Actividades de Reforzo e Ampliación a través dos estándares de aprendizaxe especificados no 

Documento Estándares de Aprendizaxe Adxunto. 

 

A avaliación de cada un dos estándares realizarase a partir dunha serie dos Subestándares de 

Aprendizaxe, concrecións dos Estándares de Aprendizaxe, que se avaliarán a través dos Indicadores de 

logro. Ditos indicadores avaliarán a adquisición de coñecementos e competencias en cinco niveis. 

 

Avaliación Final: Realizarase unha Avaliación Final dos contidos a través dos documentos de Avaliación 

Final, Proposta Curricular e Estándares de Aprendizaxe Anexos. 

 

A Avaliación realizarase igualmente a través dos Estándares de Aprendizaxe e os Indicadores de logro. O 

docente disporá dunha táboa na que se reúnen os Estándares de Aprendizaxe máis relevantes a avaliar 

en cada tema nas táboas Avaliación dos Estándares de Avaliación do documento anexo Estándares de 

Avaliación. 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.2. Argumentar e razoar os propios 
puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, 
de forma oral e escrita, con claridade e coherencia. 

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

1.2.1.1 Redacta unha 
explicación breve 
argumentando se un 
texto é de carácter 
mítico ou racional a 
partir dos contidos 
traballados no tema. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
01 

P. 004 A. 
02 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.1. Coñecer e comprender a 
especificidade e importancia do saber racional en xeral, e 
do filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación da realidade, valorando que 
a filosofía é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a 
crítica, a autonomía, a creatividade e a innovación. 

Est. Apr. FIB.2.1.1. Recoñece as preguntas e problemas que 
veñen caracterizando a filosofía dende a súa orixe, 
comparando coa formulación doutros saberes, coma como 
o científico ou o teolóxico. 

2.1.1.1 Le unha serie 
de preguntas propias 
da tradición 
filosófica e reflexiona 
sobre o seu 
significado para 
escoler unha e tratar 
de responder ao 
problema que 
formula. 

Le de forma 
mecánica as 
preguntas 
formuladas, escolle 
unha ao azar e 
responde de forma 
irreflexiva. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e ten 
dificultades para 
reflexionar ou 
argumentar unha 
resposta ao 
problema que 
formula. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e 
esboza algunha 
explicación ou 
resposta ao 
problema 
formulado. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e é 
capaz de elaborar 
algunha resposta 
argumentada e con 
certo grao de detalle 
ao problema 
formulado. 

T. 
01 

P. 005 
Preguntas 
que 
importan 

Comunicación 
lingüística 

 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía 1  BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        177 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.18. Comprender a importancia do 
modo de preguntar radical da metafísica para proxectar 
unha idea ou proxecto, vital ou empresarial, facilitando os 
procesos de cuestionamento e definición das preguntas 
radicais e as respostas ás mesmas. 

Est. Apr. FIB.6.18.1. Formula correctamente os 
interrogantes filosóficos radicais que deben estar na base 
da creación dun proxecto, tanto vital como laboral, como 
que son?, que fago?, por que?, para que?, cal é o meu 
obxectivo?, cal é o seu sentido, a súa razón de ser?, …, e 
saber argumentar a defensa das respostas. 

6.18.1.1 Le unha 
serie de preguntas 
propias da tradición 
filosófica e reflexiona 
sobre o seu 
significado para 
escoler unha e tratar 
de responder o 
problema que 
formula. 

Le de forma 
mecánica as 
preguntas 
formuladas, escolle 
unha ao azar e 
responde de forma 
irreflexiva. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e ten 
dificultades para 
reflexionar ou 
argumentar unha 
resposta ao 
problema que 
formula. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e 
esboza algunha 
explicación ou 
resposta ao 
problema 
formulado. 

Le de forma 
comprensiva as 
preguntas 
formuladas, 
reflexiona sobre o 
seu significado e é 
capaz de elaborar 
algunha resposta 
argumentada e con 
certo grao de detalle 
ao problema 
formulado. 

T. 
01 

P. 005 
Preguntas 
que 
importan 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.5. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos e breves sobre a orixe, 
caracterización e vixencia da filosofía, identificando as 
problemáticas e solucións expostas, distinguindo as teses 
principais, a orde de argumentación, relacionando os 
problemas formulados nos textos co estudado na unidade 
e coa presentación doutros intentos de comprensión da 
realidade, como o científico e o teolóxico, ou outros tipos 
de filosofía, como a oriental. 

Est. Apr. FIB.2.5.1. Le e analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves e significativos sobre a orixe 
da explicación racional e acerca das funcións e 
características do pensamento filosófico, pertencentes a 
pensadores, identificando as problemáticas filosóficas 
formuladas. 

2.5.1.1 Interpreta un 
texto sobre a orixe 
da filosofía en 
Occidente e en 
Oriente e compara 
de forma reflexiva 
ambas formas de 
pensamento 
filosófico. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e 
parafrasea de forma 
incompleta ou con 
erros frases do 
fragmento para 
describir a orixe do 
pensamento 
filosófico e as 
diferenzas entre o 
pensamento 
filosófico oriental e o 
occidental. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e 
parafrasea 
correctamente 
frases do fragmento 
para describir a 
orixe do 
pensamento 
filosófico e as 
diferenzas entre o 
pensamento 
filosófico oriental e o 
occidental. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
coas súas propias 
palabras e de forma 
incompleta a orixe 
do pensamento 
filosófico e as 
diferenzas entre o 
pensamento 
filosófico oriental e o 
occidental. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
coas súas propias 
palabras e de forma 
detallada e 
argumentada a 
orixe do 
pensamento 
filosófico e as 
diferenzas entre o 
pensamento 
filosófico oriental e o 
occidental. 

T. 
01 

P. 006 A. 
03 a 06 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.1. Identificar a especificidade da 
razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora 
da acción humana. 

Est. Apr. FIB.6.1.2. Explica a orixe da Ética occidental no 
pensamento grego, contrastando, de forma razoada, a 
concepción socrática coa dos sofistas. 

6.1.2.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Platón sobre o 
concepto de vida con 
exame e a virtude no 
pensamento 
socrático. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre o 
concepto de vida 
con exame e a 
virtude no 
pensamento 
socrático. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións o 
concepto de vida 
con exame e a 
virtude no 
pensamento 
socrático. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de Platón o 
papel do concepto 
de vida con exame e 
a virtude no 
pensamento 
socrático. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de Platón o 
papel do concepto 
de vida con exame e 
a virtude no 
pensamento 
socrático. 

T. 
01 

P. 007 A. 
07, 08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.1. Ler comprensivamente e 
analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores destacados. 

Est. Apr. FIB1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertencen-tes a pensadores destacados, identifica as 
problemáticas e as solucións expostas, distinguindo as 
teses principais, a orde da argumentación, e relaciona os 
problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co aportado por outros filósofos ou correntes e/ou 
con saberes distintos da filosofía. 

1.1.1.1 Le de forma 
comprensiva textos 
breves de carácter 
filosófico e responde 
de forma adecuada 
preguntas concretas 
sobre o seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión e 
responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando o 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, comprende 
de forma adecuada 
o contido xeral e os 
detalles do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
01 

P. 007 A. 
09 a 11 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.5. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos e breves sobre a orixe, 
caracterización e vixencia da filosofía, identificando as 
problemáticas e solucións expostas, distinguindo as teses 
principais, a orde de argumentación, relacionando os 
problemas formulados nos textos co estudado na unidade 
e coa presentación doutros intentos de comprensión da 
realidade, como o científico e o teolóxico, ou outros tipos 
de filosofía, como a oriental. 

Est. Apr. FIB.2.5.1. Le e analiza, de forma crítica, 
fragmentos de textos breves e significativos sobre a orixe 
da explicación racional e acerca das funcións e 
características do pensamento filosófico, pertencentes a 
pensadores, identificando as problemáticas filosóficas 
formuladas. 

2.5.1.2 Interpreta un 
texto de Kant sobre o 
a filosofía como 
disciplina e como 
actividade 
comparando de 
forma reflexiva 
ambos aspectos ou 
características da 
filosofía. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

T. 
01 

P. 008 A. 
12 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.3. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos sobre a análise 
filosófica do coñecemento humano, os seus elementos, 
posibilidades e lími-tes, valorando os esforzos por acadar 
unha aproximación á verdade afastándose do 
dogmatismo, a arbitrariedade e os prexuízos. 

Est. Apr. FIB.3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

3.3.1.1 Interpreta un 
texto de Kant sobre o 
a filosofía como 
disciplina e como 
actividade 
comparando de 
forma reflexiva 
ambos aspectos ou 
características da 
filosofía. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
diferenzas entre a 
filosofía como 
disciplina e como 
actividade. 

T. 
01 

P. 008 A. 
12 

Aprender a 
aprender 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas fontes. 

Est. Apr. FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendendo o seu significado e aplicándoos 
con rigor, organizándoos en esquemas ou mapas 
conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos 
útiles para a comprensión da filosofía. 

1.3.2.1 Busca o 
significado de 
diferentes termos 
filosóficos no 
dicionario adecuado 
e interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
de diferentes termos 
filosóficos nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
de diferentes termos 
filosóficos en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta de cada 
termo e emprega 
nas súas producións 
as novas palabras 
que adquiriu con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
de termos filosóficos 
en dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta de 
cada termo e 
emprega nas súas 
producións as novas 
palabras que 
adquiriu 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
de termos filosóficos 
en dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións as novas 
palabras que 
adquiriu 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión do 
novo léxico. 

T. 
01 

P. 010 A. 
06 

Dixital 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.4. Comprender e utilizar con 
precisión o vocabulario filosófico fundamental, realizando 
un glosario de termos de forma colaborativa mediante as 
posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

Est. Apr. FIB.2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidade, continxencia, causa, existencia, metafísica, 
lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, 
entre outros. 

2.4.1.1 Busca o 
significado do termo 
logos no dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo logos nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo logos en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra logos con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo logos en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra logos 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo logos en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra logos 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
01 

P. 010 A. 
06 

Aprender a 
aprender 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, 
multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 
transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre 
outros. 

4.2.2.1 Busca o 
significado dos 
termos ser en acto e 
ser en potencia no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
dos termos ser en 
acto e ser en 
potencia e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
dos termos ser en 
acto e ser en 
potencia en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta e emprega 
nas súas producións 
ambos termos con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
dos termos ser en 
acto e ser en 
potencia en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións ambos 
termos 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
dos termos ser en 
acto e ser en 
potencia en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións ambos 
termos 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
01 

P. 010 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, 
multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 
transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre 
outros. 

4.2.2.2 Busca o 
significado do termo 
dualismo no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo dualismo 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo dualismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta e emprega 
nas súas producións 
a palabra dualismo 
con dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo dualismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra dualismo 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo dualismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra dualismo 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
01 

P. 010 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.1. Coñecer e comprender a 
especificidade e importancia do saber racional en xeral, e 
do filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación da realidade, valorando que 
a filosofía é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a 
crítica, a autonomía, a creatividade e a innovación. 

Est. Apr. FIB.2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico, 
diferenciándoo dos saberes pre-racionais, como o mito ou 
a maxia. 

2.1.2.1 Identifica, 
diferencia e clasifica 
correctamente 
características do 
pensamento mítico e 
do pensamento 
racional. 

Sinala se os 
enunciados 
corresponden ao 
pensamento mítico 
ou racional 
unicamente a partir 
da consulta directa 
do libro de texto e 
sen comprender 
ambos tipos de 
pensamento e as 
súas diferenzas. 

Sinala se os 
enunciados 
corresponden ao 
pensamento mítico 
ou racional 
axudándose do libro 
de texto de forma 
ocasional e 
comprendendo de 
forma incompleta 
ambos tipos de 
pensamento e as 
súas diferenzas. 

Sinala se os 
enunciados 
corresponden ao 
pensamento mítico 
ou racional de forma 
autónoma e 
comprende de forma 
aproximada ambos 
tipos de pensamento 
e as súas diferenzas. 

Sinala se os 
enunciados 
corresponden ao 
pensamento mítico 
ou racional de forma 
autónoma, 
comprende de forma 
adecuada ambos 
tipos de pensamento 
e as súas diferenzas 
e sinala algunhas 
diferenzas máis 
aparte das 
propostas na 
actividade. 

T. 
01 

P. 010 A. 
09 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas fontes. 

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

1.3.1.1 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
en diversas páxinas 
web propostas para 
describir con detalle 
o xuízo e a morte de 
Sócrates a partir dun 
cuestionario. 

Le de forma 
mecánica as webs 
propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs cometendo 
erros e amosando 
un baixo grao de 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs de forma 
adecuada e 
amosando certo 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras de forma 
breve e amosando 
un coñecemento e 
comprensión 
adecuados do tema 
tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras elaborando 
respostas detalladas 
e extensas e 
amosando un 
coñecemento e 
comprensión 
elevados do tema 
tratado. 

T. 
01 

P. 011 A. 
15 

Dixital 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.1. Coñecer e comprender a 
especificidade e importancia do saber racional en xeral, e 
do filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación da realidade, valorando que 
a filosofía é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a 
crítica, a autonomía, a creatividade e a innovación. 

Est. Apr. FIB.2.1.1. Recoñece as preguntas e problemas que 
veñen caracterizando a filosofía dende a súa orixe, 
comparando coa formulación doutros saberes, coma como 
o científico ou o teolóxico. 

2.1.1.2 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Wittgenstein sobre o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre o 
papel da filosofía ou 
a súa relación coa 
ciencia e con algúns 
erros de 
interpretación. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia empregando 
as súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras e 
relata algunha 
opinión persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
01 

P. 013 A. 
18, 19 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.7. Entender e valorar a interrelación 
entre a filosofía e a ciencia. 

Est. Apr. FIB.3.7.1. Identifica e reflexiona de forma 
argumentada acerca de problemas comúns aos campos 
filosófico e científico, como son o problema dos límites e as 
posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade 
e a verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc. 

3.7.1.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Wittgenstein sobre o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre o 
papel da filosofía ou 
a súa relación coa 
ciencia e con algúns 
erros de 
interpretación. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia empregando 
as súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras e 
relata algunha 
opinión persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
01 

P. 013 A. 
18, 19 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía 1  BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        184 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.4. Coñecer e explicar a función da 
ciencia, os seus modelos de explicación, as súas 
características, os seus métodos e a tipoloxía do saber 
científico, expondo as diferenzas e coincidencias do ideal e 
a investigación científica co saber filosófico, como pode ser 
a problemática da obxectividade ou a adecuación teoría-
realidade, argumentando as propias opinións de forma 
razoada e coherente. 

Est. Apr. FIB.3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos 
como indución, hipotético-dedutivo, método, verificación, 
predición, realismo, causalidade, obxectividade, 
relatividade, caos e indeterminismo, entre outros. 

3.4.3.1 Define 
correcta e 
detalladamente o 
concepto de ciencia 
empírica e interpreta 
o seu significado 
para plasmalo nun 
texto breve propio. 

Busca o significado 
da expresión ciencia 
empírica nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregar o termo 
en producións 
propias. 

Busca o significado 
da expresión ciencia 
empírica en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta e emprega 
nas súas producións 
o termo ciencia 
empíricacon 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
da expresión ciencia 
empírica en 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
o emprega nas súas 
producións 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
da expresión ciencia 
empírica en 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
o usa nas súas 
producións 
correctamente e con 
alta comprensión da 
terminoloxía. 

T. 
01 

P. 017 A. 
05 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.2. Identificar as dimensións teórica 
e práctica da filosofía, os seus obxectivos, características, 
disciplinas, métodos e funcións, relacionándoa, 
paralelamente, con outros saberes de comprensión da 
realidade. 

Est. Apr. FIB.2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as 
vertentes práctica e teórica do quefacer filosófico, 
identificando as distintas disciplinas que conforman a 
filosofía. 

2.2.1.1 Identifica, 
diferencia e describe 
os usos prácticos e 
teóricos da razón ou 
da filosofía como 
disciplina a partir da 
lectura dun texto. 

Explica con algúns 
erros ou de forma 
incompleta e 
parafraseando o 
texto que leu as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Explica de forma 
pouco estruturada 
ou incompleta e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Explica de forma 
breve, adecuada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Explica de forma 
detallada, con 
corrección e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

T. 
02 

P. 024 A. 
01, 02 

Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.1. Identificar a especificidade da 
razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora 
da acción humana. 

Est. Apr. FIB.6.1.1. Recoñece a función da racionalidade 
práctica para dirixir a acción humana, malia que 
recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa razón teórica 
e a intelixencia emocional. 

6.1.1.1 Recoñece e 
describe os usos 
prácticos e teóricos 
da razón ou da 
filosofía como 
disciplina a partir da 
lectura dun texto. 

Describe con algúns 
erros ou de forma 
incompleta e 
parafraseando o 
texto que leu as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Describe de forma 
pouco estruturada 
ou incompleta e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Describe de forma 
breve, adecuada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

Describe de forma 
detallada, con 
corrección e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características dos 
usos prácticos e 
teóricos da razón. 

T. 
02 

P. 024 A. 
01, 02 

Aprender a 
aprender 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.1. Ler comprensivamente e 
analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores destacados. 

Est. Apr. FIB1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertencen-tes a pensadores destacados, identifica as 
problemáticas e as solucións expostas, distinguindo as 
teses principais, a orde da argumentación, e relaciona os 
problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co aportado por outros filósofos ou correntes e/ou 
con saberes distintos da filosofía. 

1.1.1.1 Le de forma 
comprensiva textos 
breves de carácter 
filosófico e responde 
de forma adecuada 
preguntas concretas 
sobre o seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión e 
responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando o 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, comprende 
de forma adecuada 
o contido xeral e os 
detalles do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
02 

P. 024 A. 
03, 04 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.3. Contextualizar histórica e 
culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do pensamento 
filosófico dende a súa orixe, identificando os principais 
problemas formulados e as solucións aportadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

Est. Apr. FIB.2.3.2. Expresa por escrito as teses 
fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas máis 
importantes do pensamento occidental. 

2.3.2.2 Caracteriza a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica e a 
distinción que realiza 
Aristóteles da 
metafísica con 
respecto a outras 
ciencias a partir da 
lectura dun 
fragmento do autor. 

Le con dificultades o 
texto proposto e 
realiza unha 
explicación sobre a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica 
incompleta ou 
incorrecta a partir 
da paráfrase de 
fragmentos do 
texto. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e esboza 
unha explicación 
sobre a concepción 
aristotélica da 
metafísica 
axudándose de 
paráfrase de 
fragmentos do 
texto. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e esboza 
unha explicación 
sobre a concepción 
aristotélica da 
metafísica e as súas 
diferenzas con 
respecto a outras 
ciencias 
empregando as súas 
propias palabras. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e realiza 
unha explicación 
detallada sobre a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica e as súas 
diferenzas con 
respecto a outras 
ciencias 
empregando as súas 
propias palabras. 

T. 
02 

P. 026 A. 
07, 08 

Comunicación 
lingüística 
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CLAVE 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.4. Analiza e comprende fragmentos de 
textos breves e significativos sobre as problemáticas 
metafísicas que presenta a realidade, de pensadores como 
Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre outros, comparando e establecendo 
semellanzas e diferenzas entre os distintos enfoques e 
disertando de forma coherente sobre as distintas posturas 
históricas. 

4.2.4.1 Caracteriza a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica e a 
distinción que realiza 
Aristóteles da 
metafísica con 
respecto a outras 
ciencias a partir da 
lectura dun 
fragmento do autor. 

Le con dificultades o 
texto proposto e 
realiza unha 
explicación sobre a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica 
incompleta ou 
incorrecta a partir 
da paráfrase de 
fragmentos do 
texto. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e esboza 
unha explicación 
sobre a concepción 
aristotélica da 
metafísica 
axudándose de 
paráfrase de 
fragmentos do 
texto. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e esboza 
unha explicación 
sobre a concepción 
aristotélica da 
metafísica e as súas 
diferenzas con 
respecto a outras 
ciencias 
empregando as súas 
propias palabras. 

Le de forma 
comprensiva o texto 
proposto e realiza 
unha explicación 
detallada sobre a 
concepción 
aristotélica da 
metafísica e as súas 
diferenzas con 
respecto a outras 
ciencias 
empregando as súas 
propias palabras. 

T. 
02 

P. 026 A. 
07, 08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.2. Identificar as dimensións teórica 
e práctica da filosofía, os seus obxectivos, características, 
disciplinas, métodos e funcións, relacionándoa, 
paralelamente, con outros saberes de comprensión da 
realidade. 

Est. Apr. FIB.2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as 
vertentes práctica e teórica do quefacer filosófico, 
identificando as distintas disciplinas que conforman a 
filosofía. 

2.2.1.2 Coñece as 
ramas da filosofía e 
relaciona unha serie 
de preguntas 
filosóficas coa rama 
da filosofía que lle 
corresponde. 

Coñece sólo 
algunhas das ramas 
da filosofía e non é 
capaz de relacionar 
unha serie de 
interrogantes 
filosóficos coa rama 
da filosofía que lle 
corresponde. 

Coñece as ramas da 
filosofía e ten 
dificultades para 
comprender e 
relacionar unha 
serie de 
interrogantes 
filosóficos coa rama 
do saber que lle 
corresponde. 

Coñece as ramas da 
filosofía, comprende 
de forma 
aproximada unha 
serie de 
interrogantes 
filosóficos e 
relaciónaos coa 
rama do saber que 
lle corresponde 
cometendo algún 
erro ocasional. 

Coñece as ramas da 
filosofía, comprende 
unha serie de 
interrogantes 
filosóficos e 
relaciónaos 
correctamente coa 
rama do saber que 
lle corresponde. 

T. 
02 

P. 030 A. 
01 

Aprender a 
aprender 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, 
disciplina que estuda a realidade en tanto que totalidade, 
distinguíndoa das ciencias que versan sobre aspectos 
particula-res da mesma. 

Est. Apr. FIB.4.1.1. Coñece que é a metafísica e usa a 
abstrac-ción para comprender os seus contidos e 
actividade, razoando sobre os mesmos. 

4.1.1.1 Identifica e 
comprende as 
preguntas e 
formulacións que 
caracterizan a 
metafísica 
diferenciándoa 
doutras ramas da 
filosofía. 

Identifica e 
comprende as 
preguntas e 
formulacións que 
caracterizan a 
metafísica e non 
comprende as 
características ou 
trazos xerais da 
metafísica como 
rama da filosofía. 

Identifica e 
comprende de forma 
incompleta as 
preguntas e 
formulacións que 
caracterizan a 
metafísicae sinala 
de forma imprecisa 
algunhas das 
características que 
definen e 
diferencian a 
metafísica doutras 
ramas da filosofía. 

Identifica e 
comprende de forma 
adecuada as 
preguntas e 
formulacións que 
caracterizan a 
metafísica e 
describe brevemente 
as características 
máis destacadas que 
definen e 
diferencian a 
metafísica doutras 
ramas da filosofía. 

Identifica e 
comprende de forma 
precisa as preguntas 
e formulacións que 
caracterizan a 
metafísica e 
describe con detalle 
as características 
máis destacadas que 
definen e 
diferencian a 
metafísica doutras 
ramas da filosofía. 

T. 
03 

P. 054 A. 
01 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas fontes. 

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

1.3.1.2 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
en diversas páxinas 
web propostas para 
analizar con detalle o 
termo arjé e o seu 
significado. 

Le de forma 
mecánica as webs 
propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs cometendo 
erros e amosando 
un baixo grao de 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs de forma 
adecuada e 
amosando certo 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras de forma 
breve e amosando 
un coñecemento e 
comprensión 
adecuados do tema 
tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras elaborando 
respostas detalladas 
e extensas e 
amosando un 
coñecemento e 
comprensión 
elevados do tema 
tratado. 

T. 
03 

P. 054 A. 
06 

Dixital 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.1. Describe as principais interpretacións 
metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento 
metafísico da realidade. 

4.2.1.1 Caracteriza a 
concepción 
metafísica 
aristotélica do 
concepto de cambio 
sinalando algún 
exemplo. 

Comprende de 
forma imprecisa ou 
inadecuada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e ten 
dificultades para 
elaborar un texto 
explicativo da 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
axudándose de 
paráfrases de 
fragmentos do libro 
de texto nos que se 
fala sobre esta 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
coas súas propias 
palabras e 
achegando un 
exemplo. 

Comprende de 
forma precisa a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e realiza 
unha explicación 
detallada sobre a 
cuestión coas súas 
propias palabras e 
achegando varios 
exemplos. 

T. 
03 

P. 063 A. 
04 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.3. Realiza unha análise crítica ante teorías 
metafísicas diverxentes de interpretación da realidade. 

4.2.3.1 Reflexiona 
sobre se a súa 
posición ou as súas 
conviccións 
filosóficas enlazan co 
materialismo ou o 
idealismo razoando e 
argumentando a súa 
elección. 

Amosa escaso 
coñecemento do 
materialismo e do 
idealismo e ten 
dificultades para 
posicionarse nunha 
ou outra corrente 
filosófica. 

Amosa un 
coñecemento 
aproximado do 
materialismo e do 
idealismo e escolle 
unha de ambas 
correntes esbozando 
unha explicación 
pouco detallada e 
pouco argumentada 
da súa elección. 

Amosa un 
coñecemento 
adecuado do 
materialismo e do 
idealismo e escolle 
unha de ambas 
correntes realizando 
unha explicación 
breve e 
correctamente 
argumentada da súa 
elección. 

Amosa un 
coñecemento 
preciso do 
materialismo e do 
idealismo e escolle 
unha de ambas 
correntes realizando 
unha explicación 
detallada e 
correctamente 
argumentada da súa 
elección. 

T. 
03 

P. 063 A. 
10 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.1. Describe as principais interpretacións 
metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento 
metafísico da realidade. 

4.2.1.2 Comprende a 
definición de 
metafísica exposta 
nun texto de 
Heidegger. 

Comprende de 
forma imprecisa ou 
inadecuada a 
definición de 
metafísica de 
Heidegger e ten 
dificultades para 
elaborar un texto 
explicativo da 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
definición de 
metafísica de 
Heidegger e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
axudándose de 
paráfrases de 
fragmentos do libro 
de texto nos que se 
fala sobre esta 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
definición de 
metafísica de 
Heidegger e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
coas súas propias 
palabras. 

Comprende de 
forma precisa a 
definición de 
metafísica de 
Heidegger e realiza 
unha explicación 
detallada sobre a 
cuestión coas súas 
propias palabras. 

T. 
03 

P. 068 
Texto 
1Comentar
io de texto 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.4. Analizar e argumentar sobre 
formulacións filosóficas, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 
outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e 
plataformas dixitais. 

Est. Apr. FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas con-
ceptuais e táboas cronolóxicas, etc., amosando a 
comprensión dos eixos conceptuais estudados. 

1.4.1.1 Elabora un 
esquema para 
organizar e sintetizar 
información que 
previamente buscou 
sobre a forma en que 
un filósofo interpreta 
a realidade. 

Busca información 
sobre o autor 
proposto, ten 
dificultades para 
interpretar, 
organizar e 
xerarquizar a 
información obtida e 
para sintetizala nun 
esquema. 

Busca información 
sobre o autor 
proposto, ten 
dificultades para 
interpretar, 
organizar e 
xerarquizar a 
información obtida e 
para sintetizala nun 
esquema. 

Le de forma 
comprensiva, 
recoñece os contidos 
básicos dun texto e 
realiza un esquema 
cos contidos básicos 
do texto cometendo 
algún erro na 
organización da 
información ou 
omitindo algún dato 
relevante. 

Le de forma 
comprensiva, 
recoñece os contidos 
básicos dun texto e 
realiza un esquema 
de forma correcta e 
incluíndo os datos 
básicos expostos no 
texto. 

T. 
03 

P. 069 
Traballo 
en equipo, 
apdo. c 

Aprender a 
aprender 
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Bloque 3 Crit. Aval. B.3.7. Entender e valorar a interrelación 
entre a filosofía e a ciencia. 

Est. Apr. FIB.3.7.2. Investiga e selecciona información en 
internet, procedente de fontes solventes, sobre as 
problemáticas citadas, e realiza un proxecto de grupo 
sobre algunha temática que afonde na interrelación entre 
a filosofía e a ciencia. 

3.7.2.1 Elabora un 
esquema para 
organizar e sintetizar 
información que 
previamente buscou 
sobre a forma en que 
un filósofo interpreta 
a realidade. 

Busca información 
sobre o autor 
proposto, ten 
dificultades para 
interpretar, 
organizar e 
xerarquizar a 
información obtida e 
para sintetizala nun 
esquema. 

Busca información 
sobre o autor 
proposto, ten 
dificultades para 
interpretar, 
organizar e 
xerarquizar a 
información obtida e 
para sintetizala nun 
esquema. 

Le de forma 
comprensiva, 
recoñece os contidos 
básicos dun texto e 
realiza un esquema 
cos contidos básicos 
do texto cometendo 
algún erro na 
organización da 
información ou 
omitindo algún dato 
relevante. 

Le de forma 
comprensiva, 
recoñece os contidos 
básicos dun texto e 
realiza un esquema 
de forma correcta e 
incluíndo os datos 
básicos expostos no 
texto. 

T. 
03 

P. 069 
Traballo 
en equipo, 
apdo. c 

Aprender a 
aprender 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.3. Contextualizar histórica e 
culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do pensamento 
filosófico dende a súa orixe, identificando os principais 
problemas formulados e as solucións aportadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

Est. Apr. FIB.2.3.1. Contextualizar histórica e culturalmente 
as problemáticas analizadas e expresar por escrito as 
achegas máis importantes do pensamento filosófico dende 
a súa orixe, identificando os principais problemas 
formulados e as solucións aportadas, e argumentando as 
propias opinións ao respecto. 

2.3.1.1 Reflexiona 
sobre o problema do 
ser, compréndeo e 
identifícao como un 
tema central da 
filosofía aristotélica e 
da filosofía na Grecia 
Antiga. 

Identifica o 
interrogante sobre o 
problema e a 
pregunta polo ser de 
forma confusa e non 
comprende a 
necesidade de 
formularse esta 
pregunta nin as 
respostas dadas a 
ela. 

Identifica e 
comprende de forma 
incompleta a 
formulación da 
pregunta polo ser e 
recoñece de forma 
imprecisa esta 
pregunta como eixe 
central da filosofía 
aristotélica e da 
Grecia Antiga. 

Identifica e 
comprende de forma 
adecuada a 
formulación da 
pregunta polo ser e 
explica por que esta 
pregunta é o eixe 
central da filosofía 
aristotélica e da 
Grecia Antiga. 

Identifica e 
comprende a 
formulación da 
pregunta polo ser, 
explica por que esta 
pregunta é o eixe 
central da filosofía 
aristotélica e da 
Grecia Antiga e 
detalla como se 
desenvolve a filosofía 
aristotélica a partir 
da preocupación polo 
ser. 

T. 
04 

P. 074 A. 
01 a 03 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 
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Bloque 4 Crit. Aval. B.4.2. Coñecer e explicar, dende un 
enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a 
realidade. 

Est. Apr. FIB.4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, 
multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 
transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre 
outros. 

4.2.2.3 Busca o 
significado do termo 
esencia no dicionario 
e interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo esencia 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo esencia en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra esencia con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo esencia en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra esencia 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo esencia en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra esencia 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
04 

P. 086 A. 
12 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.5. Ler e analizar de forma crítica 
textos filosóficos, epistemolóxicos e científicos sobre a 
comprensión da realidade tanto dende o plano metafísico 
como físico, usando con precisión os termos técnicos 
estudados, relacionando os problemas presentados nos 
textos co estudado nas unidades e razoando a postura 
propia. 

Est. Apr. FIB.4.5.1. Analiza textos filosóficos e científicos, 
clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 
problemáticas, investigando a vixencia das ideas expostas. 

4.5.1.1 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
nunha presentación 
para ampliar 
información e 
comparar diferentes 
cosmovisións ao 
longo da historia. 

Le de forma 
mecánica a web 
proposta e tienen 
dificultades para 
comprende e 
interpretar a 
información que 
ofrece sobre 
distintas 
cosmovisións. 

Le de forma 
comprensiva a web 
proposta e é capaz 
de identificar e 
sinalar algunha 
características de 
varias das 
cosmovisións que 
aparecen na web. 

Le de forma 
comprensiva a web 
proposta e é capaz 
de identificar e 
sinalar as 
características 
básicas da maioría 
das cosmovisións 
que aparecen na 
web. 

Le de forma 
comprensiva a web 
proposta e é capaz 
de identificar e 
sinalar as 
características 
básicas das 
cosmovisións que 
aparecen na web e 
de comparalas entre 
si. 

T. 
04 

P. 087 
Para 
ampliar na 
Rede 

Dixital 
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Bloque 4 Crit. Aval. B.4.3. Coñecer e comparar as 
explicacións dadas dende as grandes cosmovisións sobre o 
universo. 

Est. Apr. FIB.4.3.2. Describe os caracteres esenciais das 
interpretacións relativista e cuántica contemporáneas da 
realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas 
a eses caracteres. 

4.3.2.1 Interpreta de 
forma adecuada un 
texto de Albert 
Einstein sobre a 
relatividade e 
responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
04 

P. 090 A. 
42 a 43 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.3. Seleccionar e sistematizar 
información obtida de distintas fontes. 

Est. Apr. FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de 
conceptos, comprendendo o seu significado e aplicándoos 
con rigor, organizándoos en esquemas ou mapas 
conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos 
útiles para a comprensión da filosofía. 

1.3.2.2 Axúdase 
dunha táboa para 
sinalar 
correctamente os 
principais aspectos 
da cosmovisión 
mecanicista e da 
teoría da 
relatividade. 

Recoñece se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade 
e ten dificultades 
para sinalar o resto 
das características 
propostas na táboa 
para ambas 
cosmovisións. 

Enche de forma 
parcial a táboa 
indicando se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade 
e sinalando o papel 
do observador nas 
medicións espaciais 
en ambas 
cosmovisións. 

Enche parcialmente a 
táboa indicando se o 
espazo e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade, 
sinalando o papel do 
observador nas 
medicións espaciais, e 
recoñecendo se a 
masa e a enerxía son 
iguais en ambas 
cosmovisións. 

Enche a táboa 
indicando se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade, 
sinalando o papel do 
observador nas 
medicións espaciais, 
recoñecendo se a 
masa e a enerxía son 
iguais e a súa relación 
en ambas 
cosmovisións. 

T. 
04 

P. 093 Aprender a 
aprender 
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COMPETENC. 
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Bloque 4 Crit. Aval. B.4.3. Coñecer e comparar as 
explicacións dadas dende as grandes cosmovisións sobre o 
universo. 

Est. Apr. FIB.4.3.1. Explica e compara dúas das grandes 
cosmovisións do Universo: o paradigma organicista 
aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

4.3.1.1 Sinala 
correctamente os 
principais aspectos 
da cosmovisión 
aristotélica e da 
cosmovisión 
mecanicista. 

Identifica se o cosmos 
é eterno ou non nas 
cosmovisións 
aristotélica e 
mecanicista e ten 
dificultades para 
sinalar o concepto de 
causa e os elementos 
cos que se compara o 
universo en ambas 
cosmovisións. 

Identifica se o cosmos 
é eterno ou non nas 
cosmovisións 
aristotélica e 
mecanicista, se o 
cosmos é homoxéneo 
ou non , e non é 
capaz de caracterizar 
o concepto de causa 
nin de sinalar os 
elementos cos que se 
compara o universo 
en ambas 
cosmovisións. 

Identifica se o cosmos 
é eterno ou non nas 
cosmovisións 
aristotélica e 
mecanicista, se o 
cosmos é homoxéneo 
ou non, recoñece o 
concepto de causa e 
non é capaz de 
sinalar os elementos 
cos que se compara o 
universo en ambas 
cosmovisións. 

Identifica e 
comprende as 
cuestións 
importantes en torno 
á concepción do 
cosmos nas 
cosmovisións 
aristotélica e 
mecanicista, recoñece 
o concepto de causa e 
sinala os elementos 
cos que se compara o 
universo en ambas 
cosmovisións. 

T. 
04 

P. 093 Aprender a 
aprender 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.4. Elaborar táboas e/ou mapas 
conceptuais comparando os diferentes caracteres 
adxudicados historicamente ao Universo, entendido como 
totalidade do real, contextualizando histórica e 
culturalmente cada cosmovisión e ampliando información 
mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

Est. Apr. FIB.4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou mapas 
conceptuais comparando os diferentes caracteres 
adxudicados historicamente ao Universo, entendido como 
totalidade do real, contextualizando histórica e 
culturalmente cada cosmovisión e ampliando información 
mediante internet e/ou fontes bibliográficas. 

4.4.1.1 Completa 
unha táboa 
sinalando 
correctamente os 
principais aspectos 
da cosmovisión 
mecanicista e da 
teoría da 
relatividade. 

Identifica se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade 
e ten dificultades 
para sinalar o resto 
das características 
propostas na táboa 
para ambas 
cosmovisións. 

Completa de forma 
parcial a táboa 
indicando se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade 
e sinalando o papel 
do observador nas 
medicións espaciais 
en ambas 
cosmovisións. 

Completa de forma 
parcial a táboa 
indicando se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade, 
sinalando o papel do 
observador nas 
medicións espaciais, e 
recoñecendo se a 
masa e a enerxía son 
iguais en ambas 
cosmovisións. 

Completa a táboa 
indicando se o espazo 
e o tempo son 
absolutos ou non nas 
cosmovisións 
mecanicista e na 
teoría da relatividade, 
sinalando o papel do 
observador nas 
medicións espaciais, 
recoñecendo se a 
masa e a enerxía son 
iguais e a súa relación 
en ambas 
cosmovisións. 

T. 
04 

P. 093 Aprender a 
aprender 



Programación Didáctica 2020-2021 Filosofía 1  BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        194 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 
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Bloque 4 Crit. Aval. B.4.3. Coñecer e comparar as 
explicacións dadas dende as grandes cosmovisións sobre o 
universo. 

Est. Apr. FIB.4.3.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos e 
científicos como cosmovisión, paradigma, Universo, 
natureza, finalismo, organicismo, determinismo, orde, 
causalidade, conservación, principio, mecanicismo, 
materia, relatividade, cuántica, espazo, tempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia, caos, 
entre outros. 

4.3.3.1 Describe as 
características xerais 
do que é unha 
cosmovisión 
científica sinalando 
algún exemplo que o 
ilustre. 

Comprende de 
forma imprecisa ou 
inadecuada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e ten 
dificultades para 
elaborar un texto 
explicativo da 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
axudándose de 
paráfrases de 
fragmentos do libro 
de texto nos que se 
fala sobre esta 
cuestión. 

Comprende de 
forma aproximada a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e esboza 
unha explicación 
sobre a cuestión 
coas súas propias 
palabras e 
achegando un 
exemplo. 

Comprende de 
forma precisa a 
concepción 
aristotélica do 
cambio e realiza 
unha explicación 
detallada sobre a 
cuestión coas súas 
propias palabras e 
achegando varios 
exemplos. 

T. 
04 

P. 093 A. 
01 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 4 Crit. Aval. B.4.5. Ler e analizar de forma crítica 
textos filosóficos, epistemolóxicos e científicos sobre a 
comprensión da realidade tanto dende o plano metafísico 
como físico, usando con precisión os termos técnicos 
estudados, relacionando os problemas presentados nos 
textos co estudado nas unidades e razoando a postura 
propia. 

Est. Apr. FIB.4.5.2. Reflexiona, argumentando as súas 
propias ideas de forma razoada e creativa, sobre as 
implicacións filosóficas que afectan á visión do ser humano 
en cada unha das cosmovisións filosófico-científicas 
estudadas. 

4.5.2.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas co 
papel do suxeito en 
diferentes 
cosmovisións e 
teorías filosóficas. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada 
algunha 
característica 
aislada da 
interpretación do 
suxeito nalgunha 
das correntes ou 
teorías filosóficas 
sinaladas. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas co 
papel do suxeito en 
diferentes 
cosmovisións e 
teorías filosóficas e 
elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas co 
papel do suxeito en 
diferentes 
cosmovisións e 
teorías filosóficas e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas co 
papel do suxeito en 
diferentes 
cosmovisións e 
teorías filosóficas e 
elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
04 

P. 095 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 
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Bloque 3 Crit. Aval. B.3.2. Explicar e reflexionar sobre o 
problema do acceso á verdade, identificando as 
problemáticas e as distintas posturas filosóficas que 
xurdiron en torno ao seu estudo. 

Est. Apr. FIB.3.2.1. Coñece e explica diferentes teorías 
acerca do coñecemento e a verdade, como son o idealismo, 
o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, 
o consenso ou o escepticismo, contrastando semellanzas e 
diferenzas entre os conceptos clave que manexan. 

3.2.1.2 Redacta unha 
explicación breve 
sobre a verdade na 
teoría do consenso a 
partir dos contidos 
traballados no tema 
e da lectura dun 
texto filosófico breve. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión sobre 
ela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
05 

P. 102 A. 
08, 09 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.3. Contextualizar histórica e 
culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do pensamento 
filosófico dende a súa orixe, identificando os principais 
problemas formulados e as solucións aportadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

Est. Apr. FIB.2.3.2. Expresa por escrito as teses 
fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas máis 
importantes do pensamento occidental. 

2.3.2.1 Identifica e 
describe o criterio de 
correspondencia 
como criterio de 
verdade no 
aristotelismo e as 
correntes filosóficas 
afíns e valora a 
crítica cartesiana a 
este principio. 

Parafrasea 
fragmentos da 
explicación do libro 
sobre o criterio de 
verdade como 
correspondencia 
amosando falta de 
comprensión da 
cuestión. 

Combina paráfrase 
da explicación do 
libro sobre o criterio 
de verdade como 
correspondencia e a 
crítica cartesiana a 
este principio con 
explicacións propias 
amosando unha 
comprensión 
aproximada e 
incompleta sobre 
estas cuestións. 

Redacta un texto 
breve explicando de 
forma aproximada e 
adecuada o criterio 
de verdade como 
correspondencia e a 
crítica cartesiana a 
este principio. 

Redacta un texto 
explicando de forma 
detallada, adecuada 
e argumentada o 
criterio de verdade 
como 
correspondencia e a 
crítica cartesiana a 
este principio. 

T. 
05 

P. 107 A. 
01 

Aprender a 
aprender 
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Bloque 3 Crit. Aval. B.3.1. Coñecer de modo claro e 
ordenado as problemáticas implicadas no proceso do 
coñecemento hu-mano, analizadas dende o campo 
filosófico, os seus graos, ferramentas e fontes, expoñendo 
por escrito os modelos explicativos do coñecemento máis 
significativos. 

Est. Apr. FIB.3.1.1. Identifica e expresa, de xeito claro e 
razoa-do, os elementos e as problemáticas que implica o 
proceso do coñecemento da realidade, como é o dos seus 
graos, as súas posibilidades e os seus límites. 

3.1.1.1 Identifica e 
sinala os principais 
trazos dos diferentes 
criterios de verdade e 
coñecemento válido 
recoñecidos ao longo 
da historia da 
filosofía. 

Sinala o nome 
dalgún ou algúns 
dos criterios de 
verdade e ten 
dificultades para 
sinalar algunha 
característica destes 
criterios. 

Coñece o nome dos 
criterios de verdade 
estudados e indica 
brevemente en que 
consiste ou cal é a 
principal 
característica da 
maioría destes 
criterios. 

Sinala o nome dos 
criterios de verdade 
estudados e indica 
brevemente en que 
consiste ou cal é a 
principal 
característica destes 
criterios e algún 
exemplo ou autor 
relevante 
relacionada con 
algúns dos criterios. 

Sinala o nome dos 
criterios de verdade 
estudados, describe 
en que consiste ou 
cal é a principal 
característica destes 
criterios expondo 
exemplos destes 
criterios e o nome de 
autores relevantes  
que os postulen. 

T. 
05 

P. 107 A. 
02 

Aprender a 
aprender 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.2. Explicar e reflexionar sobre o 
problema do acceso á verdade, identificando as 
problemáticas e as distintas posturas filosóficas que 
xurdiron en torno ao seu estudo. 

Est. Apr. FIB.3.2.2. Explica e contrasta diferentes criterios e 
teorías sobre a verdade, tanto no plano metafísico como 
no gnoseolóxico, usando con rigor termos como 
gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, obxectividade, 
certeza, dúbida, evidencia, escepticismo, autoridade, 
probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación, consenso, 
incerteza, interese e irracional, entre outros, construíndo 
un glosario de conceptos de forma colaborativa, usando 
internet. 

3.2.2.1 Busca o 
significado do termo 
escepticismo no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
escepticismo nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
escepticismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra 
escepticismo con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
escepticismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
escepticismo 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo 
escepticismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
escepticismo 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
05 

P. 107 A. 
08 

Dixital 
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Bloque 3 Crit. Aval. B.3.3. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos sobre a análise 
filosófica do coñecemento humano, os seus elementos, 
posibilidades e lími-tes, valorando os esforzos por acadar 
unha aproximación á verdade afastándose do 
dogmatismo, a arbitrariedade e os prexuízos. 

Est. Apr. FIB.3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

3.3.1.2 Le de forma 
comprensiva un 
texto de John Locke 
sobre o coñecemento 
e a orixe das ideas e 
responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión e 
responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando o 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados, comprende 
de forma adecuada 
o contido xeral e os 
detalles do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
05 

P. 112 A. 
26 27 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.2. Explicar e reflexionar sobre o 
problema do acceso á verdade, identificando as 
problemáticas e as distintas posturas filosóficas que 
xurdiron en torno ao seu estudo. 

Est. Apr. FIB.3.2.1. Coñece e explica diferentes teorías 
acerca do coñecemento e a verdade, como son o idealismo, 
o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, 
o consenso ou o escepticismo, contrastando semellanzas e 
diferenzas entre os conceptos clave que manexan. 

3.2.1.1 Caracteriza o 
Racionalismo e o 
Empirismo como 
teorías acerca do 
coñecemento a partir 
dun cuestionario 
sobre os seus 
principais aspectos. 

Sitúa no tempo e o 
espazo a orixe 
destas correntes 
filosóficas sen 
chegar a identificar 
os seus aspectos 
filosóficos e teóricos. 

Sitúa no tempo e o 
espazo a orixe 
destas correntes 
filosóficas e sinala 
cal é en cada 
corrente filosófica a 
orixe válida do 
coñecemento. 

Sitúa no tempo e o 
espazo a orixe 
destas correntes 
filosóficas, sinala cal 
é en cada corrente 
filosófica a orixe 
válida do 
coñecemento e a 
interpretación do 
método dedutivo en 
cada unha delas. 

Sitúa no tempo e o 
espazo a orixe 
destas correntes 
filosóficas, sinala cal 
é en cada corrente a 
orixe válida do 
coñecemento, a 
interpretación do 
método dedutivo en 
cada unha e o 
modelo de ciencia 
que adopta como 
válido. 

T. 
05 

P. 115 A. 
03 

Aprender a 
aprender 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.4. Coñecer e explicar a función da 
ciencia, os seus modelos de explicación, as súas 
características, os seus métodos e a tipoloxía do saber 
científico, expondo as diferenzas e coincidencias do ideal e 
a investigación científica co saber filosófico, como pode ser 
a problemática da obxectividade ou a adecuación teoría-
realidade, argumentando as propias opinións de forma 
razoada e coherente. 

Est. Apr. FIB.3.4.1. Explica os obxectivos, funcións e 
principais elementos da ciencia, manexando termos como 
feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

3.4.1.1 Describe en 
que consiste o 
método científico 
sinalando os pasos 
que segue e até que 
punto é posible 
aplicar este 
procedemento en 
todas as ciencias. 

Elabora unha 
explicación moi 
incompleta sobre o 
método científico e 
comete erros ao 
enumerar os pasos 
que segue o método 
científico. 

Elabora unha 
explicación breve e 
sencilla sobre o 
método científico e 
enumera 
correctamente os 
pasos que segue o 
método científico. 

Describe con detalle 
e de forma acertada 
en que consiste o 
método científico, 
esboza 
correctamente unha 
explicación sobre os 
pasos que segue e 
ten dificultades para 
explicar até que 
punto é posible 
aplicar este 
procedemento en 
todas as ciencias. 

Describe con detalle 
e de forma acertada 
en que consiste o 
método científico 
explicando 
correctamente os 
pasos que segue e 
até que punto é 
posible aplicar este 
procedemento en 
todas as ciencias. 

T. 
06 

P. 126 A. 
02 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.3. Contextualizar histórica e 
culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do pensamento 
filosófico dende a súa orixe, identificando os principais 
problemas formulados e as solucións aportadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

Est. Apr. FIB.2.3.2. Expresa por escrito as teses 
fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas máis 
importantes do pensamento occidental. 

2.3.2.3 Comprende a 
concepción da 
ciencia actual a 
partir da lectura dun 
texto de Karl Popper 
sobre o 
falsacionismo e as 
predicións en ciencia. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
predicións científicas 
e o falsacionismo. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

T. 
06 

P. 129 A. 
12 a 14 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e en 
tecnoloxía 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.3. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos significativos sobre a análise 
filosófica do coñecemento humano, os seus elementos, 
posibilidades e lími-tes, valorando os esforzos por acadar 
unha aproximación á verdade afastándose do 
dogmatismo, a arbitrariedade e os prexuízos. 

Est. Apr. FIB.3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

3.3.1.3 Interpreta un 
texto de Karl Popper 
sobre o 
falsacionsismo e as 
predicións en ciencia. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
predicións científicas 
e o falsacionismo. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

T. 
06 

P. 129 A. 
12 a 14 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.6. Analizar de forma crítica 
fragmentos de textos filosóficos sobre a reflexión filosófica 
acerca da ciencia, a técnica e a filosofía, identificando as 
problemáticas e solucións propostas, distinguindo as teses 
prin-cipais, a orde da argumentación, relacionando os 
problemas formulados nos textos co estudado na unidade 
e razoando a postura propia. 

Est. Apr. FIB.3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves e 
significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J.C. Borrón, entre 
outros. 

3.6.1.1 Analiza con 
detalle un texto de 
Karl Popper sobre o 
falsacionsismo e as 
predicións en ciencia. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
predicións científicas 
e o falsacionismo. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
características do 
falsacionismo e as 
predicións 
científicas. 

T. 
06 

P. 129 A. 
12 a 14 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.4. Coñecer e explicar a función da 
ciencia, os seus modelos de explicación, as súas 
características, os seus métodos e a tipoloxía do saber 
científico, expondo as diferenzas e coincidencias do ideal e 
a investigación científica co saber filosófico, como pode ser 
a problemática da obxectividade ou a adecuación teoría-
realidade, argumentando as propias opinións de forma 
razoada e coherente. 

Est. Apr. FIB.3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, 
identifica os seus elementos e razoa a orde lóxica do 
proceso de coñecemento. 

3.4.2.1 Diferencia 
afirmacións que son 
falseables das que 
non o son e sinala as 
observacións ou 
experimentos para 
falsear as 
afirmacións 
susceptibles de ser 
falseadas. 

Identifica 
erróneamente 
afirmacións 
falseables ou non 
falseables 
amosando unha 
comprensión 
inadecuada ou 
confusa do concepto 
de falseabilidade. 

Identifica 
afirmacións 
falseables das non 
falseables 
cometendo algún 
erro puntual ou 
ocasional e sinala 
algunha observación 
ou experimento para 
falsear algunha das 
afirmacións. 

Identifica 
correctamente 
afirmacións 
falseables e non 
falseables e sinala 
unha observación ou 
experimento para 
falsear a maioría 
das afirmacións 
falseables. 

Identifica 
correctamente 
afirmacións 
falseables e non 
falseables e sinala 
unha ou varias 
observacións ou 
experimentos 
aplicables ás 
afirmacións 
falseables. 

T. 
06 

P. 131 A. 
05 

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.7. Entender e valorar a interrelación 
entre a filosofía e a ciencia. 

Est. Apr. FIB.3.7.2. Investiga e selecciona información en 
internet, procedente de fontes solventes, sobre as 
problemáticas citadas, e realiza un proxecto de grupo 
sobre algunha temática que afonde na interrelación entre 
a filosofía e a ciencia. 

3.7.2.2 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
en diversas páxinas 
web propostas para 
describir con detalle 
diferentes formas de 
concebir a ciencia. 

Le de forma 
mecánica as webs 
propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs cometendo 
erros e amosando 
un baixo grao de 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs de forma 
adecuada e 
amosando certo 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras de forma 
breve e amosando 
un coñecemento e 
comprensión 
adecuados do tema 
tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras elaborando 
respostas detalladas 
e extensas e 
amosando un 
coñecemento e 
comprensión 
elevados do tema 
tratado. 

T. 
06 

P. 131 A. 
08 

Dixital 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.1. Ler comprensivamente e 
analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores destacados. 

Est. Apr. FIB1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertencen-tes a pensadores destacados, identifica as 
problemáticas e as solucións expostas, distinguindo as 
teses principais, a orde da argumentación, e relaciona os 
problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co aportado por outros filósofos ou correntes e/ou 
con saberes distintos da filosofía. 

1.1.1.2 Analiza e 
describe un texto a 
partir da aplicación 
da práctica do 
comentario de texto. 

Realiza unha lectura 
dos textos filosóficos 
cun baixo nivel de 
comprensión lectora 
e ten dificultades 
para describir e 
comentar o texto 
proposto. 

Aproxímase ao texto 
seguindo as pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar do libro, ten 
dificultades de 
comprensión 
nalgúns puntos do 
texto e esboza unha 
explicación sobre e 
incompleta ou con 
erros. 

Segue pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar para ler, 
analizar e comentar 
un texto filosófico e 
elabora un 
comentario de texto 
sinxelo, adecuado e 
amosando unha 
comprensión media 
do texto que ten que 
comentar. 

Segue as pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar para ler, 
analizar e comentar 
un texto filosófico e 
elabora un 
comentario de texto 
elaborado, correcto 
e amosando unha 
comprensión 
elevada do texto 
que ten que 
comentar. 

T. 
06 

P. 136 
Comentari
o de texto 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.2. Argumentar e razoar os propios 
puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, 
de forma oral e escrita, con claridade e coherencia. 

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

1.2.1.2 Practica a 
técnica da 
disertación e aplícaa 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas coa 
ciencia, a técnica e 
os posibles riscos ou 
ameazas do 
desenvolvemento 
sen control de 
ambas. 

Interésase pouco no 
tema proposto e 
indica de forma 
pouco argumentada 
algún posible risco 
do desenvolvemento 
sen control da 
ciencia e a técnica. 

Medita sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Medita sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Medita sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
06 

P. 136 
Disertació
n 
Filosófica 

Aprender a 
aprender 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
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CLAVE 

Bloque 3 Crit. Aval. B.3.5. Relacionar e identificar as 
implicacións da tecnoloxía, en tanto que saber práctico 
transformador da natureza e da realidade humana, 
reflexionando, dende a filosofía da tecnoloxía, sobre as 
relacións coa ciencia e cos seres humanos. 

Est. Apr. FIB.3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a 
inquietude humana por transformar e dominar a natureza, 
poñéndoa ao servizo do ser humano, así como das 
consecuencias desta actuación, e participa de debates 
acerca das implicacións da tecnoloxía na realidade social. 

3.5.1.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas coa 
ciencia, a técnica e 
os posibles riscos ou 
ameazas do 
desenvolvemento 
sen control de 
ambas. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada algún 
posible risco do 
desenvolvemento 
sen control da 
ciencia e a técnica. 

Reflexiona sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre as 
posibles 
repercusións do 
desenvolvemento da 
ciencia e a técnica 
sen control e 
elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
06 

P. 136 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.2. Coñecer e explicar as 
implicacións filosóficas da evolución, relacionándoas cos 
contidos metafísicos e pensadores xa estudados. 

Est. Apr. FIB.5.2.1. Coñece e explica as consideracións 
filosóficas implicadas na teoría da evolución, como a consi-
deración dinámica e dialéctica da vida, ou o 
indeterminismo, entre outras. 

5.2.1.1 Redacta unha 
explicación breve 
sobre o fixismo e o 
evolucionismo 
reflexionando sobre 
cal destas teorías se 
corresponde mellor 
coa realidade. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
07 

P. 149 A. 
02 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.3. Recoñecer e reflexionar, de 
forma argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan ao ser 
humano como tal, sendo o culturalmente adquirido 
condición para a innovación e a creatividade que 
caracterizan á especie. 

Est. Apr. FIB.5.3.1. Identifica e expón en que consiste o 
compoñente natural innato do ser humano, e a súa 
relación cos elementos culturais que xorden nos procesos 
de antropoxénese e humanización, dando lugar á 
identidade propia do ser humano. 

5.3.1.1 Redacta unha 
explicación breve 
sobre o os procesos 
de hominización e 
humanización 
sinalando os trazos 
máis destacados de 
ambos procesos. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras e 
sinala varios trazos 
destacados de cada 
un dos procesos de 
hominización e 
humanización. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras e 
explica brevemente 
os principais trazos 
de cada un dos 
procesos de 
hominización e 
humanización. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras e 
explica con detalle 
os principais trazos 
de cada un dos 
procesos de 
hominización e 
humanización. 

T. 
07 

P. 149 A. 
05 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.1. Recoñecer en que consiste a 
antropoloxía filosófica. 

Est. Apr. FIB.5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico 
da temática, como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
xenético, natureza, cultura. 

5.1.1.1 Busca o 
significado do termo 
fixismo no dicionario 
e interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo fixismo 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo fixismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra fixismo con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo fixismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra fixismo 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo fixismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra fixismo 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
07 

P. 149 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.3. Recoñecer e reflexionar, de 
forma argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan ao ser 
humano como tal, sendo o culturalmente adquirido 
condición para a innovación e a creatividade que 
caracterizan á especie. 

Est. Apr. FIB.5.3.3. Localiza información en internet acerca 
das investigacións actuais sobre a evolución humana, e 
reflicte a información seleccionada e sistematizada de 
forma colaborativa. 

5.3.3.1 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
en diversas páxinas 
web propostas para 
describir diferentes 
probas que 
confirman a 
evolución. 

Le de forma 
mecánica as webs 
propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs cometendo 
erros e amosando 
un baixo grao de 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs de forma 
adecuada e 
amosando certo 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras de forma 
breve e amosando 
un coñecemento e 
comprensión 
adecuados do tema 
tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras elaborando 
respostas detalladas 
e extensas e 
amosando un 
coñecemento e 
comprensión 
elevados do tema 
tratado. 

T. 
07 

P. 149 A. 
07 

Dixital 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.2. Coñecer e explicar as 
implicacións filosóficas da evolución, relacionándoas cos 
contidos metafísicos e pensadores xa estudados. 

Est. Apr. FIB.5.2.2. Analiza fragmentos breves e 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty, entre outros. 

5.2.2.1 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Edgar Morin 
sobre a xenética e a 
natureza humana e 
responde de forma 
adecuada a 
preguntas concretas 
sobre o seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde ás 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
07 

P. 149 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.4. Valorar os coñecementos 
adquiridos nesta unidade, rexeitando os prexuízos tanto 
etnocéntricos como por motivos físicos, e rexeitando así 
mesmo actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión. 

Est. Apr. FIB.5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose 
nos datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de 
adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres 
humanos e as culturas. 

5.4.1.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto en 
que consiste o 
etnocentrismo. e 
sobre se a actitude 
dun personaxe dun 
relato é ou non 
etnocéntrica. 

Parafrasea 
fragmentos da 
explicación do libro 
de texto sobre o 
etnocentrismo sen 
comprender nin 
reflexionar sobre 
que é o 
etnocentrismo. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións en que 
consiste o 
etnocentrismo e se a 
actitude dun 
personaxe dun 
relato é ou non 
etnocéntrica coas 
súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto proposto en 
que consiste o 
etnocentrismo e se a 
actitude dun 
personaxe dun 
relato é ou non 
etnocéntrica coas 
súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto proposto en 
que consiste o 
etnocentrismo e se a 
actitude dun 
personaxe dun 
relato é ou non 
etnocéntrica coas 
súas propias 
palabras e relata 
algunha opinión 
persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
07 

P. 158 A. 
18 a 20 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.5. Coñecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na concepción filosófica, e 
valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron 
camiño cara á consideración actual da persoa. 

Est. Apr. FIB.5.5.1. Contrasta e relaciona as principais 
concep-cións filosóficas que, sobre o ser humano, se 
viñeron dando historicamente. 

5.5.1.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
José Antonio Marina 
a evolución da 
importancia social do 
suxeito e da súa 
dignidade como 
medio para lograr a 
felicidade e a xustiza. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre a 
evolución da 
importancia social 
do suxeito e da súa 
dignidade como 
medio para lograr a 
felicidade e a 
xustiza. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións a 
evolución da 
importancia social 
do suxeito e da súa 
dignidade como 
medio para lograr a 
felicidade e a 
xustiza. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de José 
Antonio Marina a 
evolución da 
importancia social 
do suxeito e da súa 
dignidade como 
medio para lograr a 
felicidade e a 
xustiza. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de José 
Antonio Marina a 
evolución da 
importancia social 
do suxeito e da súa 
dignidade como 
medio para lograr a 
felicidade e a xustiza 
e relata algunha 
opinión persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
07 

P. 163 A. 
26 a 28 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.3. Recoñecer e reflexionar, de 
forma argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan ao ser 
humano como tal, sendo o culturalmente adquirido 
condición para a innovación e a creatividade que 
caracterizan á especie. 

Est. Apr. FIB.5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto 
que resultado da dialéctica evolutiva entre o 
xeneticamente innato e o culturalmente adquirido, 
condición para a innovación e a capacidade creativa que 
caracterizan a nosa especie. 

5.3.2.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas coas 
dimensións naturais 
e culturais dos seres 
humanos. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada 
algunha 
característica 
cultural ou natural 
do ser humano. 

Reflexiona sobre as 
dimensións naturais 
e culturais dos seres 
humanos e a 
relación entre 
ambas dimensións e 
elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre as 
dimensións naturais 
e culturais dos seres 
humanos e a 
relación entre 
ambas dimensións e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre as 
dimensións naturais 
e culturais dos seres 
humanos e a 
relación entre 
ambas dimensións e 
elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
07 

P. 164 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.2. Coñecer e explicar as 
implicacións filosóficas da evolución, relacionándoas cos 
contidos metafísicos e pensadores xa estudados. 

Est. Apr. FIB.5.2.2. Analiza fragmentos breves e 
significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. 
Mosterín, A. Gehlen, M. Harris, M. Ponty, entre outros. 

5.2.2.2 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Jesús 
Mosterín sobre a 
natureza humana e 
responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
08 

P. 172 A. 
04 a 06 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.5. Coñecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na concepción filosófica, e 
valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron 
camiño cara á consideración actual da persoa. 

Est. Apr. FIB.5.5.2. Analiza de forma crítica textos 
significativos e breves dos grandes pensadores. 

5.5.2.1 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Spinoza 
sobre a liberdade do 
ser humano e 
responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
08 

P. 172 A. 
04 a 06 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.8. Coñecer algunhas teorías 
filosóficas occidentais sobre o corpo humano, 
reflexionando de xeito colaborativo e argumentando os 
puntos de vista propios. 

Est. Apr. FIB.5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da relación 
mente-corpo: monismo, dualismo, emerxentismo; e 
argumenta sobre ditas teorías comparando semellanzas e 
diferenzas de forma colaborativa. 

5.8.1.1 Completa 
unha táboa 
sinalando 
correctamente os 
principais aspectos 
das visións 
antropolóxicas do 
monismo, o dualismo 
e o emerxentismo. 

Identifica cuántas 
realidades distintas 
constituyen ao ser 
humano e ten 
dificultades para 
sinalar o resto das 
características 
propostas na táboa 
para as visións 
antropolóxicas 
propostas. 

Completa de forma 
parcial a táboa 
indicando cuántas 
realidades distintas 
constituyen ao ser 
humano  nas tres 
visións antropolóxicas 
e sinalando como 
explican os 
pensamentos e a 
conciencia humana 
nalgunha das visións. 

Completa de forma 
parcial a táboa 
indicando cuántas 
realidades distintas 
constituyen ao ser 
humano e sinalando 
como explican os 
pensamentos e a 
conciencia humana 
no monismo, o 
dualismo e o 
emerxentismo. 

Completa a táboa 
indicando cuántas 
realidades distintas 
constituyen ao ser 
humano, sinalando 
como explican os 
pensamentos e a 
conciencia humana 
no monismo, o 
dualismo e o 
emerxentismo e 
identificando 
autores destacados 
de cada unha das 
visións 
antropolóxicas 

T. 
08 

P. 180 Aprender a 
aprender 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.1. Recoñecer en que consiste a 
antropoloxía filosófica. 

Est. Apr. FIB.5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico 
da temática, como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 
xenético, natureza, cultura. 

5.1.1.2 Busca o 
significado do termo 
vitalismo no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo vitalismo 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo vitalismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta e emprega 
nas súas producións 
a palabra vitalismo 
con dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo vitalismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra vitalismo 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo vitalismo 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra vitalismo 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
08 

P. 186 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.5. Coñecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na concepción filosófica, e 
valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron 
camiño cara á consideración actual da persoa. 

Est. Apr. FIB.5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e 
monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado de 
natureza, estado de civilización, existencia, liberdade, 
emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, morte, historia, ou 
transcendencia, entre outros. 

5.5.3.1 Busca o 
significado do termo 
inconsciente no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
inconsciente nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
inconsciente en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra 
inconsciente con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
inconsciente en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
inconsciente 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo 
inconsciente en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
inconsciente 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
08 

P. 186 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.6. Comparar a visión filosófica 
occidental do ser humano coa visión filosófica oriental, 
budismo, taoísmo e hinduísmo, argumentando as opinións 
propias sobre semellanzas e diferenzas. 

Est. Apr. FIB.5.6.1. Contrasta e relaciona as principais 
concep-cións filosóficas que, sobre o ser humano, se 
viñeron dando historicamente, no contexto da filosofía 
occidental coa visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduísmo. 

5.6.1.1 Interpreta e 
describe a partir da 
lectura dun texto de 
Michel Foucault a 
evolución do 
concepto de ser 
humano ao longo da 
historia. 

Parafrasea 
fragmentos do texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre a 
evolución do 
concepto de ser 
humano ao longo da 
historia que propón 
Foucault. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións a 
evolución do 
concepto de ser 
humano ao longo da 
historia que propón 
Foucault. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto a evolución do 
concepto de ser 
humano ao longo da 
historia que propón 
Foucault. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto a evolución do 
concepto de ser 
humano ao longo da 
historia que propón 
Foucault e relata 
algunha opinión 
persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
08 

P. 189 A. 
04 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.5. Coñecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na concepción filosófica, e 
valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron 
camiño cara á consideración actual da persoa. 

Est. Apr. FIB.5.5.2. Analiza de forma crítica textos 
significativos e breves dos grandes pensadores. 

5.5.2.2 Le de forma 
comprensiva e 
realiza un 
comentario de texto 
de Hanna Arendt 
sobre a condición 
humana. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e realiza un 
comentario de texto 
forma incorrecta, 
pouco estruturada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e realiza un 
comentario de texto 
pouco estruturado e 
con algunhas 
incorreccións na 
análise do texto 
proposto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
realiza un 
comentario de texto 
correctamente 
estruturado e 
incompleto en 
relación a algún 
aspecto tratado no 
texto proposto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
realiza un 
comentario de texto 
correctamente 
estruturado e 
amosando unha 
elevada 
comprensión e 
coñecemento do 
texto proposto. 

T. 
08 

P. 190 
Comentari
o de texto 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.7. Disertar, de forma oral e escrita, 
sobre as temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito 
do sentido da existencia, como poidan ser a cuestión do 
sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a 
morte, o destino, o azar, a Historia ou a necesidade de 
transcendencia, entre outras. 

Est. Apr. FIB.5.7.1. Diserta, de forma oral e escrita, sobre as 
grandes cuestións metafísicas que dan sentido á existencia 
humana. 

5.7.1.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas cos 
aspectos ou 
características que 
nos conforman como 
seres humanos. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada algún 
trazo ou 
característica que 
nos conforma como 
seres humanos. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas cos 
aspectos ou 
características que 
nos conforman 
como seres 
humanos e elabora 
unha disertación 
sobre o tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas cos 
aspectos ou 
características que 
nos conforman 
como seres 
humanos e elabora 
unha disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre 
diferentes cuestións 
relacionadas cos 
aspectos ou 
características que 
nos conforman 
como seres 
humanos e elabora 
unha disertación 
ben estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
08 

P. 190 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 5 Crit. Aval. B.5.7. Disertar, de forma oral e escrita, 
sobre as temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito 
do sentido da existencia, como poidan ser a cuestión do 
sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a 
morte, o destino, o azar, a Historia ou a necesidade de 
transcendencia, entre outras. 

Est. Apr. FIB.5.7.2. Argumenta e razoa, de forma oral e 
escrita, os puntos de vista propios sobre o ser humano, 
dende a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas co sentido da existencia humana. 

5.7.2.1 Elabora un 
traballo en grupo a 
partir dunha 
investigación e 
reflexión en equipo 
sobre se o ser 
humano é ou non 
libre. 

Elabora un  traballo 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Elabora un  traballo 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Elabora un  traballo 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Elabora un  traballo 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
08 

P. 191 
Traballo 
en equipo 

Sociais e 
cívicas 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.14. Coñecer en que consiste a lóxica 
proposicional, apreciando o seu valor para mostrar o 
razoamento correcto e a expresión do pensamento como 
condi-ción fundamental para as relacións humanas. 

Est. Apr. FIB.6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do 
razoamento da lóxica de enunciados. 

6.14.1.1 Identifica 
relacións formais da 
lóxica formal en 
enunciados e 
proposicións da 
linguaxe natural. 

Amosa dificultades 
para comprender os 
esquemas lóxicos 
propostos e limítase 
a seguir as 
explicacións do 
docente ou os 
exemplos propostos 
por outros 
compañeiros. 

Identifica con 
dificultades 
algunhas relacións 
lóxicas propostas, 
exemplifica algunha 
das relacións lóxicas 
propostas e comete 
erros na procura de 
exemplificacións das 
relacións lóxicas. 

Identifica de forma 
adecuada as 
relacións lóxicas, as 
exemplifica 
adecuadamente e 
ocasionalmente 
comete algún erro 
puntual na procura 
de exemplificacións 
das relacións lóxicas. 

Identifica 
correctamente as 
relacións lóxicas, as 
exemplifica e 
ocasionalmente 
propón variacións 
sobre as estruturas 
lóxicas ou os 
exemplos propostos. 

T. 
09 

P. 197 
Fíxate 

Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.14. Coñecer en que consiste a lóxica 
proposicional, apreciando o seu valor para mostrar o 
razoamento correcto e a expresión do pensamento como 
condi-ción fundamental para as relacións humanas. 

Est. Apr. FIB.6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do 
razoamento da lóxica de enunciados. 

6.14.1.2 Completa 
unha táboa de 
verdade para unha 
fórmula dada e 
interpreta os 
resultados obtidos. 

Ten dificultades 
para recoñecer os 
símbolos lóxicos e 
para completar a 
táboa de verdade. 

Recoñece os 
símbolos lóxicos, 
completa a táboa 
con algunha 
incorrección e 
esboza unha 
explicación sobre o 
resultado obtido. 

Recoñece os 
símbolos lóxicos, 
completa a táboa 
correctamente e 
esboza unha 
explicación sobre o 
resultado obtido. 

Recoñece os 
símbolos lóxicos, 
completa a táboa 
correctamente e 
realiza unha 
explicación 
detallada e 
argumentada sobre 
o resultado obtido. 

T. 
09 

P. 209 A. 
06 

Aprender a 
aprender 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.13. Entender a importancia da 
comunicación para o desenvolvemento do ser humano e as 
sociedades. 

Est. Apr. FIB.6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos 
como símbolo, comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo 
lóxico, razoamento, demostración, discurso, elocuencia, 
orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, 
argumentación, elocutio, compositio, actio, falacia, 
debate, negociación, persuasión e concepto universal, 
entre outros. 

6.13.1.1 Busca o 
significado do termo 
lóxica proposicional 
no dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo lóxica 
proposicional nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo lóxica 
proposicional en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra lóxica 
proposicional con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo lóxica 
proposicional en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra lóxica 
proposicional 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo lóxica 
proposicional en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra lóxica 
proposicional 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
09 

P. 209 A. 
10 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.1. Ler comprensivamente e 
analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores destacados. 

Est. Apr. FIB1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertencen-tes a pensadores destacados, identifica as 
problemáticas e as solucións expostas, distinguindo as 
teses principais, a orde da argumentación, e relaciona os 
problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co aportado por outros filósofos ou correntes e/ou 
con saberes distintos da filosofía. 

1.1.1.2 Analiza e 
describe un texto a 
partir da aplicación 
da práctica do 
comentario de texto. 

Realiza unha lectura 
dos textos filosóficos 
cun baixo nivel de 
comprensión lectora 
e ten dificultades 
para describir e 
comentar o texto 
proposto. 

Aproxímase ao texto 
seguindo as pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar do libro, ten 
dificultades de 
comprensión 
nalgúns puntos do 
texto e esboza unha 
explicación sobre e 
incompleta ou con 
erros. 

Segue pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar para ler, 
analizar e comentar 
un texto filosófico e 
elabora un 
comentario de texto 
sinxelo, adecuado e 
amosando unha 
comprensión media 
do texto que ten que 
comentar. 

Segue as pautas 
propostas no 
apartado 
Ferramentas para 
filosofar para ler, 
analizar e comentar 
un texto filosófico e 
elabora un 
comentario de texto 
elaborado, correcto 
e amosando unha 
comprensión 
elevada do texto 
que ten que 
comentar. 

T. 
09 

P. 210 
Comentari
o de texto 

Aprender a 
aprender 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.16. Coñecer e utilizar as regras e 
ferramentas básicas do discurso baseado na 
argumentación de-mostrativa. 

Est. Apr. FIB.6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no 
que demostra as súas propias teses mediante as regras e 
ferramentas da argumentación. 

6.16.1.1 Expresa 
unha opinión 
durante un diálogo 
ou un debate nun 
texto oral 
estruturado e 
empregando 
razoamentos e léxico 
adecuados. 

Expresa unha 

opinión con frases 

curtas e un léxico 

limitado e 

ocasionalmente 

necesita algunha 

indicación ou pauta 

para estruturar as 

súas explicacións de 

forma clara e 

ordenada. 

Expresa unha 

opinión con frases 

curtas ou de forma 

esquemática 

empregando os 

conectores e 

estruturando os seus 

textos orais de 

forma correcta e cun 

léxico e unha 

entoación 

adecuadas. 

Expresa unha 

opinión cunha 

linguaxe elaborada, 

un léxico rico para a 

súa idade, un uso 

hábil dos 

razoamentos e os 

conectores e cunha 

dicción expresiva. 

Expresa unha 
opinión cunha 
linguaxe elaborada, 
un léxico rico para a 
súa idade, un uso 
hábil dos 
razoamentos e os 
conectores, unha 
dicción expresiva e 
un elevado 
coñecemento das 
normas da lóxica ou 
a retórica. 

T. 
09 

P. 211 
Debate 
filosófico 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.8. Recoñecer a capacidade 
simbólica como elemento distintivo da especie humana. 

Est. Apr. FIB.6.8.1. Explica as teses fundamentais de E. 
Cassi-rer sobre a capacidade simbólica humana e as de H. 
Poincaré sobre o proceso creativo. 

6.8.1.1 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Cassirer 
sobre o universo 
simbólico e responde 
de forma adecuada 
preguntas concretas 
sobre o seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
10 

P. 217 A. 
01 a 03 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.16. Coñecer e utilizar as regras e 
ferramentas básicas do discurso baseado na 
argumentación de-mostrativa. 

Est. Apr. FIB.6.16.3. Analiza e comenta textos breves e 
signifi-cativos sobre a arte da retórica e a argumentación 
de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, así 
como de autores contemporáneos. 

6.16.3.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Aristóteles sobre a 
concepción 
aristotélica da 
retórica. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre a 
concepción 
aristotélica da 
retórica. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións a 
concepción 
aristotélica da 
retórica. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de proposto a 
concepción 
aristotélica da 
retórica. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de proposto a 
concepción 
aristotélica da 
retórica. 

T. 
10 

P. 227 A. 
18 a 21 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.15. Coñecer as dimensións que 
forman parte da composición do discurso retórico, 
aplicándoas na composición de discursos. 

Est. Apr. FIB.6.15.1. Comprende e explica a estrutura e o 
estilo da retórica e da argumentación. 

6.15.1.1 Redacta 
unha explicación 
breve describindo en 
que consiste a 
retórica e 
diferenciándoa da 
oratoria e a 
gramática a partir 
dos contidos 
traballados no tema. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
10 

P. 228 A. 
01 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.15. Coñecer as dimensións que 
forman parte da composición do discurso retórico, 
aplicándoas na composición de discursos. 

Est. Apr. FIB.6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do 
discurso, e escribe breves discursos retóricos establecendo 
cohe-rentemente a exposición e a argumentación. 

6.15.2.1 Elabora 
discursos retóricos 
breves 
correctamente 
estruturados, cun 
léxico adecuado e 
empregando a 
estructura e o léxico 
propios desta 
tipoloxía textual. 

Elabora un discurso 
retórico conciso 
incluíndo na súa 
exposición 
argumentos pouco 
estruturados e 
empregando frases 
curtas cunha 
coherencia e unha 
orde textuais 
adecuados. 

Elabora un discurso 
retórico dunha 
extensión e 
complexidade media 
incluíndo 
argumentos pouco 
elaborados e 
empregando frases 
curtas cunha 
coherencia e unha 
orde textuais 
adecuados. 

Elabora un discurso 
retórico dunha 
extensión e 
complexidade media 
incluíndo 
argumentos 
elaborados e 
amosando un 
coñecemento e 
aplicación do 
discurso retórico 
adecuado. 

Elabora un discurso 
retórico dunha certa 
extensión e 
complexidade 
incluíndo 
argumentos 
elaborados e 
amosando un 
coñecemento e 
aplicación do 
discurso retórico 
elevado. 

T. 
10 

P. 228 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.16. Coñecer e utilizar as regras e 
ferramentas básicas do discurso baseado na 
argumentación de-mostrativa. 

Est. Apr. FIB.6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha 
falacia. 

6.16.2.1 Diferencia 
razoamentos 
correctos e 
incorrectos 
explicando os 
motivos da súa 
elección e 
diferenciando 
falacias formais e 
informais. 

Diferencia con 
dificultades os 
razoamentos 
correctos e 
incorrectos e comete 
numerosos erros na 
realización da 
actividade. 

Diferencia os 
razoamentos 
correctos e 
incorrectos 
cometendo erros 
ocasionais e ten 
dificultades para 
explicitar os motivos 
das súas eleccións. 

Diferencia os 
razoamentos 
correctos e 
incorrectos, explica 
correctamente os 
motivos das súas 
eleccións e ten 
dificultades para 
identificar falacias 
formais e informais. 

Diferencia os 
razoamentos 
correctos e 
incorrectos, explica 
correctamente os 
motivos das súas 
eleccións e distingue 
adecuadamente as 
falacias formais das 
informais. 

T. 
10 

P. 236 A. 
06 

Aprender a 
aprender 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.17. Coñecer as posibilidades da 
filosofía na creación dun proxecto, en xeral, e no ámbito 
empresarial en particular, valorando o seu papel 
potenciador da análise, a reflexión e o diálogo. 

Est. Apr. FIB.6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándoos ao contexto empresarial: principios, saber, 
orde lóxica, finalidade, demostración, razoamento, 
indución, dedución, argumentación, sentido, significado, 
creatividade, diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, 
globalidade, valor, entre outros. 

6.17.1.1 Busca o 
significado do termo 
argumentación no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
argumentación nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
argumentación en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra 
argumentación con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
argumentación en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
argumentación 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo 
argumentación en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
argumentación 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
10 

P. 236 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.16. Coñecer e utilizar as regras e 
ferramentas básicas do discurso baseado na 
argumentación de-mostrativa. 

Est. Apr. FIB.6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no 
que demostra as súas propias teses mediante as regras e 
ferramentas da argumentación. 

6.16.1.1 Expresa 
unha opinión 
durante un diálogo 
ou un debate nun 
texto oral 
estruturado e 
empregando 
razoamentos e léxico 
adecuados. 

Expresa unha 

opinión con frases 

curtas e un léxico 

limitado e 

ocasionalmente 

necesita algunha 

indicación ou pauta 

para estruturar as 

súas explicacións de 

forma clara e 

ordenada. 

Expresa unha 

opinión con frases 

curtas ou de forma 

esquemática 

empregando os 

conectores e 

estruturando os seus 

textos orais de 

forma correcta e cun 

léxico e unha 

entoación 

adecuadas. 

Expresa unha 

opinión cunha 

linguaxe elaborado, 

un léxico rico para a 

súa idade, un uso 

hábil dos 

razoamentos e os 

conectores e cunha 

dicción expresiva. 

Expresa unha 
opinión cunha 
linguaxe elaborada, 
un léxico rico para a 
súa idade, un uso 
hábil dos 
razoamentos e os 
conectores, unha 
dicción expresiva e 
un elevado 
coñecemento das 
normas da lóxica ou 
a retórica. 

T. 
10 

P. 238 
Debate 
filosófico 

Sociais e 
cívicas 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.9. Coñecer o campo da Estética, 
reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas 
por tres das construcións simbólicas culturais 
fundamentais. 

Est. Apr. FIB.6.9.2. Contrasta e relaciona algunhas 
construcións simbólicas fundamentais no contexto da 
cultura occidental, e analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audicións musicais, e visualizacións de obras de 
arte para explicar os contidos da unidade. 

6.9.2.1 Observa unha 
imaxe do Guernica 
de Picasso e 
responde unha 
pregunta sobre se é 
unha obra bela e 
digna de admiración. 

Amosa escaso 
interese na obra e 
responde de forma 
monosilábica sobre 
as preguntas 
formuladas e sen 
razoar ou 
argumentar as súas 
contestacións. 

Amosa interese na 
obra e realiza unha 
explicación pouco 
estruturada e 
incompleta sobre as 
cuestións 
formuladas. 

Amosa interese na 
obra e realiza unha 
explicación breve, 
pouco detallada e 
correctamente 
argumentada sobre 
as cuestións 
formuladas. 

Amosa gran  
interese na obra e 
realiza unha 
explicación 
detallada e 
argumentada sobre 
as cuestións 
formuladas 
enriquecéndoa con 
opinións e 
valoracións propias. 

T. 
11 

P. 244 É o 
Guernica..? 

Conciencia e 
expresións 
culturais  

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.11. Analizar textos nos que se 
comprenda o valor da arte, a literatura e a música como 
vehículos de transmisión do pensamento filosófico, 
utilizando con precisión o vocabulario específico propio da 
Estética filosófica. 

Est. Apr. FIB.6.11.1. Coñece e describe algúns dos 
elementos fundamentais da reflexión estética sobre a arte, 
analizando textos significativos de filósofos como Platón, 
Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, 
Gadamer, Marcuse ou Adorno, entre outros, e aplica ditas 
ideas ao estudo de diversas obras de arte. 

6.11.1.1 Interpreta 
un texto de Kant 
sobre o belo e o 
agradable 
comparando de 
forma reflexiva 
ambos aspectos ou 
características do 
pensamento estético 
kantiano. 

Le de forma pouco 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma incorrecta 
ou confusa as 
diferenzas entre o 
belo e o agradable 
en pensamento 
estético kantiano. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma 
aproximada e 
parafraseando 
fragmentos do texto 
proposto as 
diferenzas entre o 
belo e o agradable 
en pensamento 
estético kantiano. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada 
e empregando as 
súas propias 
palabras as 
diferenzas entre o 
belo e o agradable 
en pensamento 
estético kantiano. 

Le de forma 
reflexiva o texto 
proposto e explica 
de forma adecuada, 
argumentada, 
detallada e 
empregando as súas 
propias palabras as 
diferenzas entre o 
belo e o agradable 
en pensamento 
estético kantiano. 

T. 
11 

P. 249 A. 
03, 04 

Conciencia e 
expresións 
culturais 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.9. Coñecer o campo da Estética, 
reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas 
por tres das construcións simbólicas culturais 
fundamentais. 

Est. Apr. FIB.6.9.1. Comprende e usa conceptos como 
Estética, creatividade, creación, símbolo, signo, arte, 
experien-cia estética, mímese, beleza, gusto, 
subxectividade, xuízo estético, vangarda. 

6.9.1.1 Busca o 
significado do termo 
mimese no dicionario 
e interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo mimese 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo mimese en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra mimese con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo mimese en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra mimese 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo mimese en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra mimese 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
11 

P. 250 A. 
01 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.9. Coñecer o campo da Estética, 
reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas 
por tres das construcións simbólicas culturais 
fundamentais. 

Est. Apr. FIB.6.9.1. Comprende e usa conceptos como 
Estética, creatividade, creación, símbolo, signo, arte, 
experien-cia estética, mímese, beleza, gusto, 
subxectividade, xuízo estético, vangarda. 

6.9.1.2 Busca o 
significado do termo 
sublime no dicionario 
e interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo sublime 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo sublime en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra sublime con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo sublime en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra sublime 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo sublime en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra sublime 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
11 

P. 250 A. 
01 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.11. Analizar textos nos que se 
comprenda o valor da arte, a literatura e a música como 
vehículos de transmisión do pensamento filosófico, 
utilizando con precisión o vocabulario específico propio da 
Estética filosófica. 

Est. Apr. FIB.6.11.2. Entende o valor filosófico da 
Literatura, analizando textos breves de pensadores e 
literatos como Platón, San Agostiño, Calderón de la Barca, 
Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 
Unamuno, Borges ou Camus, entre outros. 

6.11.2.1 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Unamuno 
de carácter literario 
e responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
11 

P. 255 A. 
18, 19 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.9. Coñecer o campo da Estética, 
reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas 
por tres das construcións simbólicas culturais 
fundamentais. 

Est. Apr. FIB.6.9.2. Contrasta e relaciona algunhas 
construcións simbólicas fundamentais no contexto da 
cultura occidental, e analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audicións musicais, e visualizacións de obras de 
arte para explicar os contidos da unidade. 

6.9.2.2 Obtén, le e 
interpreta 
adecuadamente 
textos literarios 
nunha páxina web. 

Le de forma 
mecánica os textos 
literarios da web 
proposta e ten 
dificultades para 
comprende ou 
valorar a dimensión 
literaria dos textos 
propostos. 

Le de forma 
comprensiva os 
textos literarios da 
web proposta e é 
capaz de 
recoñecelos como 
textos literarios e de 
interpretar de forma 
aproximada a súa 
mensaxe e contido. 

Le de forma 
comprensiva os 
textos literarios da 
web proposta e é 
capaz de valorar a 
súa dimensión 
literaria e de 
explicar con certo 
grao de detalle a 
súa mensaxe e 
contido. 

Le de forma 
comprensiva os 
textos literarios da 
web proposta, 
valora a súa 
dimensión literaria, 
explica con detalle a 
súa mensaxe e 
contido e valora o 
seu contido e as 
emocións ou ideas 
que suscitou o seu 
lectura. 

T. 
11 

P. 256 
Para 
ampliar na 
Rede 

Conciencia e 
expresións 
culturais 
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CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.11. Analizar textos nos que se 
comprenda o valor da arte, a literatura e a música como 
vehículos de transmisión do pensamento filosófico, 
utilizando con precisión o vocabulario específico propio da 
Estética filosófica. 

Est. Apr. FIB.6.11.3. Coñece a visión filosófica da Música a 
través da análise de textos filosóficos sobre as visións dos 
pitagóricos, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche ou 
Adorno, entre outros, así como mediante audicións 
significativas. 

6.11.3.1 Redacta 
unha explicación 
breve sobre a 
concepción da 
música de 
Schopenhauer e as 
diferenzas que 
encontra o filósofo 
entre a música e 
outras artes a partir 
da análise dun 
fragmento do autor. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
11 

P. 257 A. 
22, 23 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.12. Reflexionar por escrito sobre 
algunha das temáticas significativas estudadas, 
argumentando as propias posicións, ampliando en internet 
a información aprendida. 

Est. Apr. FIB.6.12.1. Diserta de forma clara e coherente 
sobre o valor das artes para transmitir ideas filosóficas, 
buscando e seleccionando información en internet que 
amplíe o xa aprendido. 

6.12.1.1 Reflexiona e 
redacta textos 
argumentados 
breves sobre 
distintos aspectos da 
relación entre a 
filosofía e a poesía e 
a utilidade desta 
como transmisora de 
ideas filosóficas. 

Amósase pouco 
interesado no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
estruturada algunha 
idea ou opinión 
inconexa sobre a 
relación entre a 
filosofía e a poesía e 
a utilidade desta 
como transmisora 
de ideas filosóficas 

Medita sobre 
distintos aspectos da 
relación entre a 
filosofía e a poesía e 
a utilidade desta 
como transmisora 
de ideas filosóficas e 
elabora textos 
escritos pouco 
estruturados e 
argumentados sobre 
as cuestións 
formuladas. 

Medita sobre 
distintos aspectos da 
relación entre a 
filosofía e a poesía e 
a utilidade desta 
como transmisora 
de ideas filosóficas e 
elabora textos 
escritos 
adecuadamente 
estruturados e 
argumentados. 

Medita sobre 
distintos aspectos da 
relación entre a 
filosofía e a poesía e 
a utilidade desta 
como transmisora 
de ideas filosóficas, 
elabora textos 
escritos ben 
estruturados e 
argumentados e 
expresa opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
11 

P. 262 
Conexións 
filosóficas 

Conciencia e 
expresións 
culturais 
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CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.10. Relacionar a creación artística 
con outros campos como o da Ética, o coñecemento e a 
técnica. 

Est. Apr. FIB.6.10.1. Diserta sobre a relación e a 
posibilidade transformadora da realidade humana, da 
creación artística, a ciencia e a ética. 

6.10.1.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas coa 
concepción da arte 
como algo 
transgresor e 
transformador da 
realidade social. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada 
algunha opinión ou 
idea inconexa sobre 
a concepción da arte 
como algo 
transgresor e 
transformador da 
realidade social. 

Reflexiona sobre a 
concepción da arte 
como algo 
transgresor e 
transformador da 
realidade social e 
elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre a 
concepción da arte 
como algo 
transgresor e 
transformador da 
realidade social e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre a 
concepción da arte 
como algo 
transgresor e 
transformador da 
realidade social e 
elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
11 

P. 262 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.2. Recoñecer o obxecto e función da 
Ética. 

Est. Apr. FIB.6.2.1. Explica e razoa o obxecto e a función da 
Ética. 

6.2.1.1 Delimita a 
función e as 
características da 
ética e as súas 
diferenzas con 
respecto á moral a 
partir dun 
cuestionario. 

Identifica de forma 
moi imprecisa a 
importancia ou a 
función da ética, 
sinala algunha 
característica da 
ética e confúndea 
coa moral. 

Identifica 
adecuadamente a 
importancia e a 
función da ética, 
sinala algunhas das 
súas características 
máis relevantes e 
ten dificultade para 
diferenciala da 
moral. 

Explica 
correctamente a 
importancia e a 
función da ética, 
describe brevemente 
as súas 
características máis 
relevantes e esboza 
unha explicación 
incompleta sobre as 
súas diferenzas con 
respecto á moral. 

Caracteriza 
correctamente a 
importancia e a 
función da ética, 
describe con certo 
grao de detalle as 
súas características 
e realiza unha 
explicación 
detallada sobre as 
diferenzas e os 
puntos comúns da 
ética con respecto 
da moral. 

T. 
12 

P. 266 
Preguntas 
motivador
as 

Sociais e 
cívicas 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.1. Identificar a especificidade da 
razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora 
da acción humana. 

Est. Apr. FIB.6.1.1. Recoñece a función da racionalidade 
práctica para dirixir a acción humana, malia que 
recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa razón teórica 
e a intelixencia emocional. 

6.1.1.2 Analiza a 
relación entre a 
personalidade, a 
conduta e a razón 
practica en 
Aristóteles a través 
da lectura dun texto 
do autor e responde 
de forma adecuada 
preguntas concretas 
sobre o texto 
proposto. 

Le amosando pouco 
interese pola 
reflexión aristotélica 
sobre a 
personalidade e a 
conduta, amosa 
unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese pola 
reflexión aristotélica 
sobre a 
personalidade e a 
conduta, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese pola 
reflexión aristotélica 
sobre a 
personalidade e a 
conduta, comprende 
de forma adecuada 
o contido xeral do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le pola reflexión 
aristotélica sobre a 
personalidade e a 
conduta, comprende 
de forma adecuada 
o contido xeral e os 
detalles do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
12 

P. 269 A. 
01, 02 

Aprender a 
aprender 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.1. Ler comprensivamente e 
analizar, de forma crítica, textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores destacados. 

Est. Apr. FIB1.1.1. Analiza, de forma crítica, textos 
pertencen-tes a pensadores destacados, identifica as 
problemáticas e as solucións expostas, distinguindo as 
teses principais, a orde da argumentación, e relaciona os 
problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co aportado por outros filósofos ou correntes e/ou 
con saberes distintos da filosofía. 

1.1.1.3 Axúdase dun 
fragmento dun texto 
filosófico para 
analizar con maior 
detalle determinados 
conceptos filosóficos 
traballados no tema. 

Realiza unha lectura 
superficial e pouco 
comprensiva do 
texto proposto e ten 
dificultades para 
relacionalo cos 
contidos do tema 
estudado. 

Realiza unha lectura 
comprensiva do 
texto proposto, 
identifica os 
conceptos do 
fragmento e 
compréndeos de 
forma aproximada 
relacionándoos cos 
contidos do tema 
estudado. 

Realiza unha lectura 
comprensiva do 
texto proposto, 
identifica e 
comprende os 
conceptos do 
fragmento e 
ocasionalmente é 
capaz de empregar 
o fragmento para 
reforzar ou ampliar 
coñecementos 
adquiridos no tema. 

Realiza unha lectura 
comprensiva do 
texto proposto, 
identifica e 
comprende os 
conceptos do 
fragmento e reforza 
e amplía 
coñecementos 
adquiridos no tema 
a través deste 
fragmento. 

T. 
12 

P. 271 A. 
03, 04 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.3. Analiza textos breves dalgúns dos 
filósofos representantes das principais teorizacións éticas e 
sobre o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo. 

6.3.3.1 Analiza un 
texto breves de J. L 
López Aranguren 
sobre o carácter 
como ethos e pathos 
e responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
12 

P. 276 A. 
06 a 08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.4. Usa con rigor termos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidade, convención 
moral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
xustiza, eudemonismo, hedonismo, emotivismo e 
utilitarismo. 

6.3.4.1 Busca o 
significado dos 
termos universalismo 
e relativismo moral 
no dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
dos termos 
universalismo e 
relativismo moral 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
dos termos 
universalismo e 
relativismo moral en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións estes 
termos con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
dos termos 
universalismo e 
relativismo moral en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
estes termos nas 
súas producións 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado de 
universalismo e 
relativismo moral en 
varios dicionarios, 
escolle unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións estes 
termos 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
12 

P. 283 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.4. Usa con rigor termos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidade, convención 
moral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
xustiza, eudemonismo, hedonismo, emotivismo e 
utilitarismo. 

6.3.4.2 Busca o 
significado do termo 
emotivismo moral no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
emotivismo moral 
nun dicionario e 
copia a súa 
definición de forma 
mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
emotivismo moral 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
emotivismo moral 
con dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
emotivismo moral 
en varios 
dicionarios, escolle 
unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra emotivismo 
moral 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado de 
emotivismo moral en 
varios dicionarios, 
escolle unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a palabra 
emotivismo moral 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
12 

P. 283 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.1. Expresa de forma crítica as 
argumentacións das principais teorías éticas sobre a 
felicidade e a virtude, razoando as súas propias ideas, e 
achegando exemplos do seu cumprimento e do seu 
incumprimento. 

6.3.1.1 Caracteriza 
correctamente os 
principais aspectos 
das éticas, 
aristotélica, epicúrea 
e utilitarista. 

Identifica o ben 
supremo nas tres 
teorías éticas 
propostas e ten 
dificultades para 
sinalar o resto das 
características 
propostas no 
exercicio para cada 
unha das tres teorías. 

Identifica o ben 
supremo nas tres 
teorías éticas 
propostas e sinala cal 
é o ben supremo ao 
que debemos aspirar 
en cada unha delas. 

Identifica o ben 
supremo nas tres 
teorías éticas 
propostas, sinala cal é 
o ben supremo ao 
que debemos aspirar 
en cada unha delas e 
como debemos 
actuar para alcanzar 
o ben que desexamos 
obter. 

Identifica o ben 
supremo nas tres 
teorías éticas 
propostas, sinala cal é 
o ben supremo ao 
que debemos aspirar 
en cada unha delas , 
recoñece como 
debemos actuar para 
alcanzar o ben que 
desexamos obter e 
sinala exemplos de 
regras para cara 
teoría ética. 

T. 
13 

P. 295 A. 
06 

Comunicación 
lingüística 
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Bloque 5 Crit. Aval. B.5.5. Coñecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas 
formulacións, analizando criticamente a influencia do 
contexto sociocultural na concepción filosófica, e 
valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron 
camiño cara á consideración actual da persoa. 

Est. Apr. FIB.5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e 
monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado de 
natureza, estado de civilización, existencia, liberdade, 
emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, 
existencia, inconsciente, morte, historia, ou 
transcendencia, entre outros. 

5.5.3.2 Busca o 
significado do termo 
areté no dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo areté nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo areté en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra areté con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo areté en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra areté 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo areté en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra areté 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
13 

P. 295 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.4. Usa con rigor termos como ética, moral, 
acción moral, autonomía, responsabilidade, convención 
moral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, 
relativismo e universalismo moral, utilitarismo, deber 
moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, 
xustiza, eudemonismo, hedonismo, emotivismo e 
utilitarismo. 

6.3.4.3 Busca o 
significado do termo 
eudemonismo no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
eudemonismo nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
eudemonismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra 
eudemonismo con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
eudemonismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
eudemonismo 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado de 
eudemonismo en 
varios dicionarios, 
escolle unha acepción 
correcta do termo e 
emprega nas súas 
producións a palabra 
eudemonismo 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
13 

P. 295 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.4. Explicar a función, características 
e principais interrogantes da Filosofía Política, como a 
orixe e lexitimidade do Estado, as relacións individuo-
Estado, ou a natureza das leis. 

Est. Apr. FIB.6.4.2. Utiliza con rigor conceptos como 
democracia, Estado, xustiza, Dereito, dereitos naturais, 
Estado democrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, 
convención, contractualismo, alienación, ideoloxía, utopía, 
entre outros conceptos clave da filosofía política. 

6.4.2.1 Busca o 
significado do termo 
lexitimidade no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
do termo 
lexitimidade nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
do termo 
lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións a 
palabra lexitimidade 
con dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
do termo 
lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
lexitimidade 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
do termo 
lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
a palabra 
lexitimidade 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
13 

P. 295 A. 
08 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.3. Coñecer e explicar as principais 
teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o 
desenvolve-mento moral. 

Est. Apr. FIB.6.3.2. Expresa de forma crítica as 
argumentacións das principais teorías éticas sobre a 
Xustiza, razoando as súas propias ideas, e achegando 
exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento. 

6.3.2.1 Redacta unha 
explicación breve e 
argumentada sobre 
as características 
principais da teoría 
da xustiza de John 
Rawls partir dos 
contidos traballados 
no tema. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
13 

P. 303 A. 
01 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.5. Coñecer as principais teorías e 
conceptos filosóficos que estiveron á base da construción 
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel 
da filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. FIB.6.5.4. Valora e utiliza a capacidade 
argumentativa, de forma oral e escrita, contra a 
arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia. 

6.5.4.1 Analiza os 
conceptos de diálogo 
e comunidade ideal 
de diálogo como 
referentes éticos e 
políticos de 
convivencia a partir 
da lectura dun texto 
de Habermas e 
contesta de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
contido do texto 
proposto 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
13 

P. 303 A. 
07 

Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.4. Explicar a función, características 
e principais interrogantes da Filosofía Política, como a 
orixe e lexitimidade do Estado, as relacións individuo-
Estado, ou a natureza das leis. 

Est. Apr. FIB.6.4.1. Identifica a función, características e 
principais interrogantes da Filosofía Política. 

6.4.1.1 Delimita a 
función e as 
características da 
filosofía política 
familiarizándose e 
tratando de 
responder preguntas 
sobre a organización 
da sociedade, do 
poder político e 
outras cuestións 
propias desta 
disciplina. 

Responde de forma 
moi imprecisa as 
preguntas 
formuladas e amosa 
escaso interese ou 
comprensión sobre a 
finalidade das 
cuestións 
formuladas. 

Responde de forma 
incompleta ou 
pouco estruturada 
algunhas das 
preguntas 
formuladas e ten 
unha comprensión 
aproximada sobre a 
finalidade das 
cuestións 
formuladas. 

Responde 
correctamente a 
maioría das 
preguntas 
formuladas e ten 
unha comprensión 
adecuada sobre a 
finalidade das 
cuestións 
formuladas. 

Responde 
correctamente as 
preguntas 
formuladas e ten 
unha buena 
comprensión sobre a 
finalidade das 
cuestións 
formuladas. 

T. 
14 

P. 308 
Preguntas 
motivador
as 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.5. Coñecer as principais teorías e 
conceptos filosóficos que estiveron á base da construción 
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel 
da filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. FIB.6.5.1. Explica de forma coherente as 
formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, 
John Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros. 

6.5.1.1 Le de forma 
comprensiva un 
texto de Maquiavelo 
sobre como de 
comportarse un 
gobernante e 
responde de forma 
adecuada preguntas 
concretas sobre o 
seu contido. 

Le amosando pouco 
interese polos temas 
tratados no texto, 
amosa unha baixa 
comprensión da 
lectura e responde 
de forma incorrecta 
ou parafraseando 
fragmentos do texto 
sen comprender 
adecuadamente o 
seu contido. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
ocasionalmente 
presenta algún 
problema de 
comprensión lectora 
e responde as 
preguntas 
formuladas con 
dificultade e 
parafraseando 
fragmentos do 
texto. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral do texto e 
responde as 
preguntas 
formuladas coas 
súas propias 
palabras e pode 
cometer erros 
ocasionais. 

Le amosando 
interese polos temas 
tratados no texto, 
comprende de forma 
adecuada o contido 
xeral e os detalles do 
texto e responde as 
preguntas 
formuladas 
empregando as súas 
propias palabras e 
sen cometer erros 
nas respostas. 

T. 
14 

P. 313 A. 
08, 09 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.6. Disertar de forma oral e escrita 
sobre a utilidade do pensamento utópico, analizando e 
valorando a súa función para propoñer posibilidades 
alternativas, proxectar ideas innovadoras e avaliar o xa 
experimentado. 

Est. Apr. FIB.6.6.1. Reflexiona por escrito, argumentando as 
súas propias ideas, sobre as posibilidades do pensamento 
utópico. 

6.6.1.1 Obtén, 
interpreta e emprega 
adecuadamente a 
información obtida 
en diversas páxinas 
web propostas para 
describir e comparar 
por escrito con 
detalle as utopías de 
Moro, Campanella e 
Bacon. 

Le de forma 
mecánica as webs 
propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs cometendo 
erros e amosando 
un baixo grao de 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario 
parafraseando 
fragmentos das 
webs de forma 
adecuada e 
amosando certo 
coñecemento e 
comprensión do 
tema tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras de forma 
breve e amosando 
un coñecemento e 
comprensión 
adecuados do tema 
tratado. 

Le de forma 
comprensiva as 
webs propostas e 
responde o 
cuestionario coas 
súas propias 
palabras elaborando 
respostas detalladas 
e extensas e 
amosando un 
coñecemento e 
comprensión 
elevados do tema 
tratado. 

T. 
14 

P. 315 A. 
08 

Dixital 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.7. Distinguir os conceptos de 
legalidade e lexitimidade. 

Est. Apr. FIB.6.7.1. Describe e compara os conceptos de 
legalidade e lexitimidade. 

6.7.1.1 Busca o 
significado dos 
termos legalidad e 
lexitimidade no 
dicionario e 
interpreta o seu 
significado para 
plasmalo nun texto 
breve propio. 

Busca o significado 
dos termos legalidad 
e lexitimidade nun 
dicionario e copia a 
súa definición de 
forma mecánica sen 
entender o seu 
significado nin saber 
empregalo en 
producións propias. 

Busca o significado 
dos termos legalidad 
e lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta e 
emprega nas súas 
producións estes 
termos con 
dificultades ou 
cometendo erros. 

Busca o significado 
dos termos legalidad 
e lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
estes termos nas 
súas producións 
adecuadamente ou 
con poucos erros 
ocasionais. 

Busca o significado 
dos termos legalidad 
e lexitimidade en 
varios dicionarios, 
escolle unha 
acepción correcta do 
termo e emprega 
nas súas producións 
estes termos 
correctamente e 
amosando alta 
comprensión deste 
vocábulo. 

T. 
14 

P. 315 A. 
09 

Comunicación 
lingüística 

Bloque 2 Crit. Aval. B.2.3. Contextualizar histórica e 
culturalmente as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do pensamento 
filosófico dende a súa orixe, identificando os principais 
problemas formulados e as solucións aportadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

Est. Apr. FIB.2.3.1. Contextualizar histórica e culturalmente 
as problemáticas analizadas e expresar por escrito as 
achegas máis importantes do pensamento filosófico dende 
a súa orixe, identificando os principais problemas 
formulados e as solucións aportadas, e argumentando as 
propias opinións ao respecto. 

2.3.1.2 Valora o 
contrato social como 
núcleo do 
pensamento político 
da Idade Moderna e 
a súa interpretación 
en diferentes autores 
deste período. 

Identifica o contrato 
social como núcleo 
do pensamento 
político da Idade 
Moderna de forma 
confusa e ten 
dificultades para 
recoñecer as 
diferenzas e 
semellanzas entre as 
interpretacións dos 
autores da Idade 
Moderna sobre esta 
cuestión. 

Identifica o contrato 
social como núcleo 
do pensamento 
político da Idade 
Moderna de forma 
aproximada e é 
capaz de sinalar 
algunha semellanza 
e diferencia entre a 
interpretación do 
contrato social en 
Hobbes, Locke e 
Rousseau. 

Identifica o contrato 
social como núcleo 
do pensamento 
político da Idade 
Modernae compara 
de forma adecuada 
as interpretacións 
do contrato social en 
Hobbes, Locke e 
Rousseau. 

Identifica e explica 
con detalle en que 
consiste o contrato 
social como núcleo 
do pensamento 
político da Idade 
Modernae compara 
de forma detallada 
as interpretacións 
do contrato social en 
Hobbes, Locke e 
Rousseau. 

T. 
14 

P. 319 A. 
01, 02 

Sociais e 
cívicas 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.5. Coñecer as principais teorías e 
conceptos filosóficos que estiveron á base da construción 
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel 
da filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. FIB.6.5.3. Analiza, de forma crítica, textos 
significativos e breves dalgúns dos autores estudados, nos 
que se argumente sobre o concepto de Estado, os seus 
elementos e as súas características. 

6.5.3.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Max Weber sobre a 
definición do Estado 
do autor e sobre se 
esta definición se 
corresponde coa 
nosa concepción do 
Estado. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre a 
definición do Estado 
do autor e sobre se 
esta definición se 
corresponde coa 
nosa concepción do 
Estado. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións a 
definición do Estado 
do autor e esboza 
unha opinión sobre 
se esta definición se 
corresponde coa 
nosa concepción do 
Estado. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de proposto a 
definición do Estado 
do autor e relata 
unha opinión sobre 
se esta definición se 
corresponde coa 
nosa concepción do 
Estado. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de proposto a 
definición do Estado 
do autor e expón 
con detalle e de 
forma argumentada 
unha opinión sobre 
se esta definición se 
corresponde coa 
nosa concepción do 
Estado. 

T. 
14 

P. 320 A. 
17, 18 

Sociais e 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.5. Coñecer as principais teorías e 
conceptos filosóficos que estiveron á base da construción 
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel 
da filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. FIB.6.5.1. Explica de forma coherente as 
formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, 
John Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros. 

6.5.1.2 Redacta unha 
explicación breve 
describindo a división 
de poderes de 
Montesquieu a partir 
da lectura dun 
fragmento do autor e 
dun cuestionario. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
14 

P. 328 A. 
30, 31 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 
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INDICADOR DE 
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INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.5. Coñecer as principais teorías e 
conceptos filosóficos que estiveron á base da construción 
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel 
da filosofía como reflexión crítica. 

Est. Apr. FIB.6.5.2. Analiza e reflexiona sobre a relación 
individuo-Estado, sobre a base do pensamento dos sofistas, 
Marx e a escola de Frankfurt. 

6.5.2.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas coa 
necesidade do 
Estado para asegurar 
a convivencia e a 
convivencia dos 
cidadáns entre si e co 
Estado. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada 
algunha opinión ou 
comentario 
inconexo sobre a 
necesidade do 
Estado para 
asegurar a 
convivencia. 

Reflexiona sobre a 
necesidade do 
Estado para 
asegurar a 
convivencia e a 
convivencia dos 
cidadáns entre si e 
co Estado e elabora 
unha disertación 
sobre o tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre a 
necesidade do 
Estado para 
asegurar a 
convivencia e a 
convivencia dos 
cidadáns entre si e 
co Estado e elabora 
unha disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre a 
necesidade do 
Estado para 
asegurar a 
convivencia e a 
convivencia dos 
cidadáns entre si e 
co Estado e elabora 
unha disertación 
ben estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
14 

P. 332 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.20. Valorar as técnicas do diálogo 
filosófico, a argumentación e a retórica para organizar a 
comunicación entre as partes, a resolución de negociacións 
e de conflitos, para xerar diálogo baseado na capacidade 
de argumentar correctamente, para definir e comunicar 
correctamente o obxectivo dun proxecto. 

Est. Apr. FIB.6.20.1. Coñece e utiliza as ferramentas da 
argu-mentación e o diálogo na resolución de dilemas e 
conflitos dentro dun grupo humano. 

6.20.1.1 Redacta 
unha explicación 
breve argumentando 
unha opinión persoal 
sobre a utilidade da 
filosofía para axudar 
a orientar os nosos 
proxectos persoais, 
vitais ou laborais. 

Redacta un texto 
pouco estruturado e 
pouco argumentado 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Redacta un texto 
pouco estruturado 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Redacta un texto 
estruturado 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Redacta un texto 
moi ben estruturado 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
15 

P. 338 A. 
02 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.23. Coñecer e valorar a importancia 
da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e 
colectivo. 

Est. Apr. FIB.6.23.1. Comprende e valora a importancia da 
razón crítica para o avance dun proxecto persoal e 
colectivo. 

6.23.1.1 Analiza a 
utilidade e 
importancia da 
filosofía e do 
pensamento crítico 
para axudar a 
orientar os nosos 
proxectos persoais, 
vitais ou laborais. 

Expón unha opinión 
de forma pouco 
estruturada e pouco 
argumentada 
parafraseando 
fragmentos do libro 
de texto ou doutras 
fontes sobre a 
cuestión formulada 
e amosando un 
baixo grao de 
comprensión dela. 

Expón unha opinión 
de forma pouco 
estruturada 
empregando as súas 
propias palabras, 
trata de elaborar e 
comunicar unha 
opinión sobre a 
cuestión formulada 
e comete erros na 
argumentación das 
súas opinións ou na 
comprensión da 
cuestión tratada. 

Expón unha opinión 
de forma 
estruturada 
empregando con 
corrección as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
comprensión xeral 
da cuestión tratada. 

Expón unha opinión 
de forma moi 
estruturada 
empregando con 
habilidade as súas 
propias palabras, 
elabora e comunica 
unha opinión 
persoal sobre a 
cuestión formulada 
empregando 
argumentos e 
amosando unha 
elevada 
comprensión da 
cuestión tratada. 

T. 
15 

P. 338 A. 
02 

Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.21. Valorar a capacidade da 
Estética filosófica para favorecer o pensamento creativo e 
innovador que permite adaptarse e anticiparse aos 
cambios, xerando innovación e evitando o estancamento, 
valorando así a función e importancia das persoas 
emprendedoras e innovadoras para a construción e avance 
dunha cultura e a transformación da realidade. 

Est. Apr. FIB.6.21.1. Valora a posibilidade de crear tarefas 
innovadoras, valorando a función e importancia das 
persoas emprendedoras e innovadoras para a construción 
e avance dunha cultura e a transformación da realidade. 

6.21.1.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Peter Ducker sobre o 
concepto de 
innovación e a súa 
relación co 
desenvolvemento 
empresarial. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre o 
papel da filosofía ou 
a súa relación coa 
ciencia e con algúns 
erros de 
interpretación. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia empregando 
as súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras e 
relata algunha 
opinión persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
15 

P. 341 A. 
10, 11 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.19. Comprender o valor da teoría 
do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para introducir 
racionalidade na orixe e desenvolvemento dun proxecto. 

Est. Apr. FIB.6.19.1. Deseña un proxecto vital ou 
empresarial, sobre a base da filosofía, valorando a íntima 
relación entre os pensamentos e as accións, entre a razón e 
as emocións, a través do diálogo, da argumentación e a 
linguaxe filosófica. 

6.19.1.1 Formúlase 
un proxecto 
formulándose cal 
sería o proxecto, 
como poñelo en 
marcha e que 
recursos empregar 
na súa posta en 
funcionamento. 

Pensa nun proxecto 
de forma pouco 
estruturada e pouco 
reflexiva, sen seguir 
unhas pautas e sen 
atender ás 
necesidades e 
finalidades do 
proxecto. 

Pensa nun proxecto 
esbozando de forma 
desordenada e 
pouco precisa unhas 
pautas a seguir e 
comprendendo a 
importancia de 
atender ás 
necesidades e 
finalidades do 
proxecto. 

Pensa con 
detemento nun 
proxecto elaborando 
un plan bastante 
detallado que ten en 
conta a finalidades 
ou necesidades do 
proxecto e ten 
dificultades á hora 
de concretar os 
recursos materiais 
ou as actividades 
concretas que ten 
que realizar para 
facer efectivo o plan 
ou o proxecto. 

Pensa con 
detemento nun 
proxecto elaborando 
un plan moi 
detallado que ten en 
conta a finalidades 
ou necesidades do 
proxecto e é capaz 
de concretar os 
recursos materiais 
ou as actividades 
concretas que ten 
que realizar para 
facer efectivo o plan 
ou o proxecto. 

T. 
15 

P. 344 A. 
13 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.21. Valorar a capacidade da 
Estética filosófica para favorecer o pensamento creativo e 
innovador que permite adaptarse e anticiparse aos 
cambios, xerando innovación e evitando o estancamento, 
valorando así a función e importancia das persoas 
emprendedoras e innovadoras para a construción e avance 
dunha cultura e a transformación da realidade. 

Est. Apr. FIB.6.21.1. Valora a posibilidade de crear tarefas 
innovadoras, valorando a función e importancia das 
persoas emprendedoras e innovadoras para a construción 
e avance dunha cultura e a transformación da realidade. 

6.21.1.1 Reflexiona e 
explica a partir da 
lectura dun texto de 
Peter Ducker sobre o 
concepto de 
innovación e a súa 
relación co 
desenvolvemento 
empresarial. 

Parafrasea 
fragmentos de texto 
que leu ou da 
explicación do libro 
de texto sen 
comprender nin 
reflexionar sobre o 
papel da filosofía ou 
a súa relación coa 
ciencia e con algúns 
erros de 
interpretación. 

Explica de forma 
incompleta e con 
algunhas 
incorreccións o 
papel da filosofía e a 
súa relación coa 
ciencia empregando 
as súas propias 
palabras. 

Explica de forma 
adecuada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras. 

Explica de forma 
detallada a partir do 
texto de 
Wittgenstein o papel 
da filosofía e a súa 
relación coa ciencia 
empregando as súas 
propias palabras e 
relata algunha 
opinión persoal 
argumentada sobre 
a cuestión. 

T. 
15 

P. 344 A. 
15 

Comunicación 
lingüística 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

TE 

MAS 

ACTIVI 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.2. Argumentar e razoar os propios 
puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, 
de forma oral e escrita, con claridade e coherencia. 

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

1.2.1.3 Practica a 
técnica da 
disertación e aplícaa 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas co 
papel das empresas 
na sociedade actual. 

Interésase pouco no 
tema proposto e 
sinala de forma 
pouco argumentada 
algunha 
característica ou 
algunha opinión 
sobre o papel das 
empresas na 
sociedade actual. 

Medita sobre o 
papel das empresas 
na sociedade actual 
e elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Medita sobre as 
posibles o papel das 
empresas na 
sociedade actual e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Medita sobre o 
papel das empresas 
na sociedade actual 
e elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
15 

P. 346 
Disertació
n 
Filosófica 

Aprender a 
aprender 

Bloque 6 Crit. Aval. B.6.22. Comprender e apreciar a 
función axiolóxica da Ética para establecer un sistema de 
valores que permita mellorar o clima laboral, 
comprendendo que os valores éticos son claves para lograr 
o equilibrio entre innovación, sostibilidade e 
competitividade. 

Est. Apr. FIB.6.22.2. Valora e diserta sobre a importancia 
do traballo para desenvolvernos como seres humanos, 
para o avance dunha cultura e para transformar a 
realidade. 

6.22.2.1 Reflexiona e 
realiza disertacións 
sobre diferentes 
cuestións 
relacionadas o papel 
das empresas na 
sociedade actual. 

Amosa escaso 
interese no tema 
proposto e sinala de 
forma pouco 
argumentada 
algunha 
característica ou 
algunha opinión 
sobre o papel das 
empresas na 
sociedade actual. 

Reflexiona sobre o 
papel das empresas 
na sociedade actual 
e elabora unha 
disertación sobre o 
tema pouco 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre as 
posibles o papel das 
empresas na 
sociedade actual e 
elabora unha 
disertación 
adecuadamente 
estruturada e 
argumentada. 

Reflexiona sobre o 
papel das empresas 
na sociedade actual 
e elabora unha 
disertación ben 
estruturada, 
argumentada e 
expresando opinións 
persoais co apoio de 
exemplos. 

T. 
15 

P. 346 
Disertació
n 
Filosófica 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Bloque 1 Crit. Aval. B.1.4. Analizar e argumentar sobre 
formulacións filosóficas, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 
outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e 
plataformas dixitais. 

Est. Apr. FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas con-
ceptuais e táboas cronolóxicas, etc., amosando a 
comprensión dos eixos conceptuais estudados. 

1.4.1.2 Emprega un 
esquema para 
sintetizar e organizar 
as ideas principais 
dun texto filosófico. 

Recoñece con 
dificultades as ideas 
do texto e 
organízaas de forma 
pouco adecuada no 
esquema. 

Recoñece a maioría 
das ideas clave do 
texto e organízaas 
con algunhas 
incorreccións nun 
esquema. 

Recoñece as ideas 
do texto e 
organízaas 
adecuadamente nun 
esquema. 

Recoñece as ideas 
do texto e 
organízaas 
adecuadamente nun 
esquema 
establecendo unha 
xerarquía dos 
contidos por orde de 
importancia. 

T. 
Téc
nica
s de 
trab
allo.
. 

P. 357 A. 
06 

Aprender a 
aprender 
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9. Contidos mínimos exixibles 
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FILOSOFÍA 1 BACHARELATO 

 

Estánd. de Aprendizaxe e Competencias clave comuns para 

todos os temas  

 

Analiza textos filosóficos de diferente extensión e 

dificultade axudándose de cuestionarios ou pautas. C 

Expresa opinións persoais sobre puntos de vista ex-

presados por un autor nun texto ou sobre cuestións 

filosóficas de carácter xeral.  

Utiliza as TIC para buscar información, realizar presen-

tacións dixitais e aprender.    

Le un texto breve e responde correctamente preguntas 

sobre o seu contido.  

 

 

 

 

 

A continuación se establecen os contidos mínimos e 

criterios de avaliación por temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 

  

 

 

 

Reflexiona e expresa a súa opinión persoal sobre a 

temática da unidade 

Recompila, organiza e interpreta información obtida na 

Internet para realizar traballos breves sobre a unidade 
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 Contidos  Criterios de Avaliación 

– A caracterización do ser humano como animal que 

se pregunta. 

– O mito, e a súa relación coa filosofía. 

– A maxia e os ritos. 

– A orixe da filosofía. 

– A filosofía en Oriente e en Occidente. 

– O pensamento dos presocráticos e de Sócrates. 

– A filosofía e o amor á sabiduría. 

– A filosofía como actividade e como disciplina 

académica. 

– A racionalidade, universalidade, radicalidade e 

espírito crítico da filosofía. 

– Filosofía, ciencia, relixión e arte: puntos en común 

e diverxencias. 

– A filosofía e a súa utilidade no mundo actual. 

 Comprender a especificidade do saber racional, en xeral, e 

filosófico en particular, valorando a súa dobre dimensión 

de disciplina académica e actividade. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

Relacionar e explicar a partir do seu contexto histórico ou 

cultural diferentes textos, formulacións e preguntas de 

carácter filosófico. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significa-

tivos e breves sobre a orixe, caracterización e vixencia da 

filosofía. 

– As características xerais da ciencia e a súa orixe 

histórica. 

– A relación entre a filosofía e a ciencia. 

– A utilidade da filosofía con respecto á ciencia. 

– O positivismo e a crítica positivista á filosofía. 

 Coñecer e explicar a función da ciencia sinalando as súas 

principais características como disciplina do coñecemento e 

modo de aproximarse á realidade. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos 

sobre a reflexión filosófica acerca da ciencia, da técnica e 

da filosofía. 
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– As preguntas sobre a vida como punto de partida 

da filosofía 

– A formulación de preguntas filosóficas. 

 Identificar a filosofía en xeral, e a metafísica en parti-cular 

distinguíndoa doutros saberes ou disciplinas. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter xeral que 

formula a filosofía en xeral ou a metafísica en particular. 

 

 

 

Tema 2 

 

Contidos  Criterios de Avaliación 

 

 

A razón teórica e a razón práctica.As ramas da 

filosofía. 

– Clasificación das ramas da filosofía: uso 

teórico e uso práctico. 

– A lóxica e as falacias. 

– A filosofía do coñecemento. 

– A antropoloxía , a ética e a filosofía 

política. 

 Comprender a especificidade do saber 

racional, en xeral, e filosófico en particular, 

valorando a súa dobre dimensión de disciplina 

académica e actividade. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario 

técnico filosófico fundamental. 

 

– O carácter histórico da filosofía. 

– A filosofía a través da historia. 

– A filosofía antiga: as preguntas 

presocráticas acerca da natureza e o xiro 

antropolóxico. 

– As ideas clave do pensamento grego. 

– A visión cristiá do mundo. 

– Razón e fe no pensamento medieval. 

– A filosofía moderna: a mentalidade 

renacentista e o desenvolvemento da ciencia 

moderna. 

– A filosofía no século XIX: esbozo das 

principais correntes do período. 

– Reflexión e disertación en torno á 

intemporalidade das preguntas filosóficas. 
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Relacionar e explicar a partir do seu contexto 

histórico ou cultural diferentes textos, 

formulacións e preguntas de carácter filosófico. 

Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 

significa-tivos e breves sobre a orixe, 

caracterización e vixencia da filosofía. 

Reflexionar sobre diferentes funcións e aplicacións 

en diferentes ámbitos da realidade que tiveron a 

filosofía e as súas ramas ao longo da historia. 
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Tema 5 

 

Contidos  Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación 

a problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración de disertacións. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións.  

Coñecer as particularidades do saber filosófico, en xerall, 

e das súas distintas ramas a partir da comprensión das 

súas preocupacións e obxectos de estudo. 

Comprender e utilizar con precisión o vocabulario técnico 

filosófico fundamental. 

Comprender o obxecto e os formulacións xerais da 

gnoseoloxía o teoría do coñecemento centrándose na 

comprensión dos conceptos de verdade e coñecemento. 

Reflexionar sobre diversos problemas de carácter 

gnoseolóxico. 

Analizar, comparar e contrastar diferentes formulacións e 

formas de concebir o coñecemento e a verdade en 

diferentes teorías ou formulacións filosóficas 
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– Teorías do coñecemento ao longo da historia: a 

pregunta pola verdade e a posibilidade do coñecemento. 

– Reflexión sobre o concepto de verdade como 

aspecto clave do saber filosófico en distintos períodos da 

historia da filosofía. 

A delimitación do problema do verdadeiro e do falso. 

– Os criterios de verdade: correspondencia, 

evidencia, coherencia, pragmatismo e consenso.  

– O dogmatismo e o escepticismo. 

– O relativismo e o subxectivismo. 

– O perspectivismo. 

– O coñecemento na antiga Grecia: a diferenza 

entre saber e opinión. 

– Filosofía e ciencia na Idade Moderna. 

– O racionalismo: a confianza na razón e as 

matemáticas como modelo de coñecemento. 

– O empirismo: o valor da experiencia e o recurso 

á indución. 

– Disertación en torno á posibilidade de alcanzar 

algunha verdade absoluta. 

  

 . 

   

 

 

Tema 7 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 
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– Interpretación de textos filosóficos a 

partir dun cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en 

relación a problemas ou cuestións de carácter 

filosófico. 

– Redacción de textos explicativos breves 

en resposta a preguntas de carácter xeral sobre 

preguntas e formulacións antropolóxicas 

diversas. 

– Elaboración autónoma de disertacións 

sobre cuestións relacionadas coa antropoloxía 

filosófica. 

– Asimilación e aplicación das técnicas 

básicas de redacción de comentario de textos. 

Asimilar os aspectos básicos da antropoloxía 

filosófica, os seus conceptos básicos e a súa 

caracterización da natureza humana. 

Comprender e describir a teoría da evolución 

explicando as súas diferentes implicacións 

filosóficas, culturais e científicas. 

Definir que é a persoa e establecer a relación 

existente entre dignidade da persoa e dereitos 

humanos. 

Caracterizar as diferentes dimensións do ser 

humano: biolóxica 

 

 

 Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario de 

texto nas propias producións.  

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 
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– A definición do ser humano. 

– Caracterización do ser humano como 

unha realidade complexa. 

– Identificación das dimensións do ser 

humano: biolóxica, psicolóxica, social e persoal. 

– A dimensión biolóxica do ser humano. 

– O fixismo e o creacionismo. 

– A evolución das especies: lamarckismo 

e darwinismo. 

– A teoría sintética da evolución. 

– As orixes da especie humana: evolución 

biolóxica e evolución cultura. 

– O proceso de homonización. 

– A evolución cultural e o proceso de 

humanización. 

– As bases biolóxicas da nosa conduta. 

– A dimensión psicolóxica do ser humano: 

o ser humano e a súa realidade psíquica. 

– O innato e o adquirido na natureza 

humana. 

– O proceso de socialización e a cultura. 

– Os elementos da cultura. 

– A dimensión persoal do ser humano. 

– A dignidade do ser humano. 

 , psicolóxica, social e cultural. 
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Tema 9 

Contidos  Criterios de Avaliación 

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación 

a problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa lóxica. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes 

a pensadores destacados. 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

– A lóxica: o estudo dos razoamentos. 

– Definición dos conceptos de proposición e 

razoamento. 

– Contido lóxico e relacións entre proposicións. 

– Razoamentos válidos e inválidos. 

– O linguaxe da lóxica simbólica. 

– Identificación dos símbolos da lóxica simbólica. 

– Os valores de verdade. 

– As táboas de verdade, 

– Reflexión sobre a utilidade da lóxica. 

 Comprender aspectos básicos da comunicación, a 

linguaxe e a lóxica como elementos básicos do 

coñecemento e a interacción social. 

Aplicar aspectos da lóxica e da argumentación en 

diferentes situacións e contextos valorando a utilidade da 

lóxica, a retórica e a argumentación. 
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Tema 10 

Bloque 1: Contidos  

– Interpretación de textos filosóficos a partir dun 

cuestionario. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Elaboración autónoma de disertacións sobre 

cuestións relacionadas coa linguaxe, a retórica e a 

argumentación. 

– Asimilación e aplicación das técnicas básicas de 

redacción de comentario de textos. 

 

  

– A comunicación: signo, significante e significado. 

– Reflexión en torno a como a linguaxe condiciona a 

nosa  visión do mundo. 

– As falacias e os sofismas. 

– Falacias formais e informais. 

– Identificación dos diferentes tipos de falacia 

formal e informal. 

– Reflexión en torno á relación entre a linguaxe e o 

pensamento. 

 

Bloque 1: Criterios de Avaliación 

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes a 

pensadores destacados. 
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Aplicar aspectos da lóxica e da argumentación en 

diferentes situacións e contextos valorando a utilidade da 

lóxica, a retórica e a argumentación. 

Comprender aspectos básicos da comunicación, a linguaxe 

e a lóxica como elementos básicos do coñece-mento e a 

interacción social. 

 

Tema 12 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 

– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a ética. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes a 

pensadores destacados.  

Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario de 

texto nas propias producións. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes. 

Identificar a especificidade da razón na súa dimensión 

práctica, en tanto que orientadora da acción humana. 

Caracterizar as características ou trazos xerais da ética, o 

seu obxecto e a súa función. 

Describir as teorías e formulacións éticos máis rele-vantes 

da historia. 

  

Contidos  Criterios de Avaliación 
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–  

– O obxecto da ética: a reflexión filosófica sobre a 

moral. 

– As distintas perspectivas sobre a ética: 

intelectualismo moral e emotivismo moral. 

– O contido da ética: éticas materiais e éticas 

formais. 

– A universalidade das normas morais. 

– A ética aplicada e os dilemas morais. 

  

 

 

Temperamento e carácter: trazos innatos e adquiridos da personalidade. 

– Os hábitos: virtudes e vicios. 

– A lei e a moral. 

– A autonomía e a heteronomía na conduta moral. 

– A responsabilidade e a súa relación coa liberdade. 

– Diferenciación da liberdade positiva e a negativa. 

– A conciencia moral. 

– As etapas do desenvolvemento moral. 

– Os valores e os distintos tipos de valores. 

– Os valores éticos e as escalas de valores. 

 

 

 

Tema 13 

 

Bloque 1: Contidos  Bloque 1: Criterios de Avaliación 
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– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

– Recompilación, organización e interpretación de 

información obtida na Internet para realizar traballos 

breves sobre diversas cuestións filosóficas. 

– Redacción de textos explicativos breves en 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre diversas 

teorías éticas. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

 Coñecer e aplicar as técnicas de disertación e comentario 

de texto nas propias producións. 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 

temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de 

diversas fontes.  

Bloque 1: Criterios de Avaliación 

Ler e analizar textos significativos e breves, pertencentes a pensadores destacados 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas. 

Buscar, seleccionar e sistematizar información obtida de diversas fontes. 

 

  

 

– A ética do deber e a crítica ás éticas materiais. 

– O deontoloxismo de Kant: o imperativo categórico 

e a ética do deber. 

– Resolución razoada de dilemas éticos. 

– A xustiza como imparcialidade na teoría ética de 

Rawls. 

 Caracterizar as características ou trazos xerais da ética, o 

seu obxecto e a súa función. 

Describir as teorías e formulacións éticos máis rele-vantes 

da historia. 

   

As éticas do ben: definición de ética do ben e identificación 

de autores que postulan este tipo de ética. 

– O eudemonismo de Aristóteles. 

– A virtude na ética aristotélica. 

– O hedonismo de Epicuro. 

– O utilitarismo como cálculo dos praceres. 

 – O utilitarismo de Bentham. 

– O utilitarismo de J. S Mill e os desenvolvementos 

posteriores do utilitarismo. 

 

  

   

 

 

 

Tema 14 

 

Bloque 1: Contidos   
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– Lectura comprensiva de textos filosóficos breves e 

resposta a preguntas concretas sobre o seu contido. 

– Expresión argumentada de opinións en relación a 

problemas ou cuestións de carácter filosófico. 

resposta a preguntas de carácter xeral sobre a 

organización política das sociedades e a filosofía política. 

– Interpretación de textos filosóficos de extensión 

media a partir dun cuestionario. 

– Elaboración autónoma de disertacións e 

comentarios de texto. 

  

   

 

– A teoría do contrato social. 

– Identificación dos pensadores contractualistas 

máis relevantes e as súas propostas: Hobbes, Locke e 

Rousseau. 

– O poder do Estado. 

– O Estado e a sociedade civil. 

– Liberalismo, anarquismo e totalitarismo. 

– A democracia: o goberno do pobo e os requisitos 

da democracia. 

– A democracia ateniense e as democracias actuais. 

– O concepto de cidadanía e a relevancia do cidadán 

no funcionamento democrático das sociedades. 

– Os dereitos humanos. 

 Explicar a función, características e principais interro-

gantes da Filosofía política.  

Coñecer as principais teorías e conceptos filosóficos que 

estiveron na base da construción da idea de Estado e das 

súas funcións. 

 

A sociabilidade do ser humano como elemento intrínseco da súa propia natureza. 

– O poder político e a súa lexitimidade. 

– Formas de lexitimación do poder político. 

– A visión grega da política: relación entre ética e política. 
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– O ideal platónico de sociedade e o realismo político aristotélico. 

– A separación de ética e política na Idade Moderna. 

– As utopías e as distopías. 

– A teoría da sociabilidade natural: o ser humano como animal político. 

– Análise dun texto sobre a concepción aristotélica da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 
10. Atención á diversidade e medidas de atención ao alumnado con necesidade 
específica de apoio educativo 

A Orientación Educativa, tanto a nivel xeral como no caso do alumnado con NEE, centrarase na 

personalización da educación e a contribución ao desenvolvemento dos obxectivos establecidos en esta 

etapa educativa. Os principios que rexen a orientación e a acción titorial concrétanse nos seguintes 

obxectivos:  

a) Facilitar a integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da dinámica do colexio. 

b) Potenciar o esforzó individual e o traballo en equipo. 

c) Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia identidade e sistema de 

valores; e a progresiva toma de decisións.  

d) Proporcionarlles aos alumnos unha orientación educativa adecuada, conforme ás aptitudes, 

necesidades e aos seus intereses, a través dunha actuación titorial individualizada e planificada. 

e) Efectuar un seguimento global da aprendizaxe dos alumnos para detectar dificultades e necesidades 

especiales e recorrer aos apoios ou actividades adecuadas. 

f) Promover o desenvolvemento de habilidades sociais básicas, fomentando actividades de 

cooperación e solidaridade cos demais e aprendendo a resolver pacificamente os conflitos entre 

iguais. 

g) Informar, aconsellar e, se é o caso, orientar o alumnado na comprensión das súas capacidades e das 

súas posibles "vocacións " académicas ou laborais. 
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11. Elementos tranversais 

Fomento da Lectura. Comprensión lectora 

Os obxectivos do  Proxecto de Lectura para o Bacharelato son: 

– Afianzar o hábito de lectura e potenciar o gusto pola lectura e as habilidades de lectoescritura desde 

a certeza que son o piar de calquera aprendizaxe significativa. 

– Sumar e coordinar os esforzos das distintas áreas curriculares e das familias para facer posible o 

citado propósito. 

– Realizar lecturas críticas de textos diversos e complexos. 

– Crear ambientes que favorezan o desexo de ler e axuden a concebir a lectura como unha actividade 

pracenteira. 

– Recoñecer os trazos centrais (comunicativos, léxicos, de estilo) de diversos tipos de texto, así como a 

súa intención comunicativa principal (convencer, explicar, argumentar…) 

– Comprender e valorar criticamente textos complexos dos ámbitos científico, técnico, académico, 

legal, humanístico, etc.  

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

interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 

– Promover a sensibilidade, a imaxinación, a creatividade e as habilidades críticas e interpretativas 

desde enfoques individuais que partan dun diálogo aberto coas obras e cos outros lectores. 

1. O fomento da lectura no Bacharelato 

Eixes de actuación: 

QUERER LER →  Incentivar a motivación para favorecer hábitos constantes e autónomos de 

lectura. 

SABER LER → Desenvolver aptitudes lectoras, especialmente a vertente crítica e interpretativa. 

PODER LER → Xerar ambientes propicios á lectura que permitan interiorizar os dous puntos 

anteriores 

Para desenvolver estes tres eixes de actuación, articularemos as seguintes actividades ao longo da etapa 

de Bacharelato. 

a) No inicio de cada curso, e especialmente no Primeiro Curso de Bacharelato, trataremos de 

descubrir as habilidades de lectura que dominan os estudantes e a relación que manteñen cos libros, 

para poder incidir nas súas posibles carencias.  

b) Despois, orientaremos a elección das obras segundo as súas preferencias, necesidades formativas e 

capacidades. Así estableceremos varios niveis para atender diversos ritmos de aprendizaxe e non 

descoidar quen se amosen reacios a abrir un libro ou teñan máis dificultades lectoras. 

Evidentemente, neste punto teremos en conta as afeccións, os gustos literarios, intereses 

académicos... do noso alumnado. 

c) Seguidamente, traballaremos a autonomía e o pensamento crítico. O noso afán será que o alumnado 

conclúa o Bacharelato sendo capaz de profundar as obras desde unha comprensión global que non 
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se sustente só no argumento, e que dominen as técnicas que lles permitan a detección e o 

procesamento de informacións concretas dos textos, distinguindo as relevantes das secundarias, e 

tamén as outras fontes accesibles, como as bibliotecas existentes na propia redonda ou na Internet.  

d) Enlazándoo neste último punto, trataremos de insistir no uso da lectura como un instrumento que o 

alumnado pode empregar para favorecer o autocoñecemento, a reflexión sobre a súa redonda social 

e, de forma moi especial, como unha ferramenta imprescindible á hora de desenvolver as súas 

inclinacións académicas ou laborais. Así mesmo, incidiremos na dimensión lúdica que a lectura 

posúe. 

Expresión Oral e Escrita 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita é un aspecto fundamental para o 

desenvolvemento tanto congnitivo como competencial e social do alumnado. Máis alá do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a expresión oral e escrita o 

desenvolvemento da habilidade para comunicar coñecementos de forma escritas ou oral é un eixe clave 

para o desenvolvemento persoal do alumnado. 

Ao longo dos dous cursos de Bacharelato e nas distintas materias o alumnado aprenderá a elaborar 

diferentes tipos de texto oral ou escrito co fin de poder  aplicar os coñecementos que adquire e poder 

transmitilos de forma correcta. 

O desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escriba debe tamén achegarlle as ferramentas e 

os coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en calquera situación comunicativa 

da vida familiar, social e profesional. Eses coñecementos son os que artellan os procesos de comprensión 

e expresión oral, por un lado, e de comprensión e expresión escrita, por outro. A estruturación do 

pensamento do ser humano realízase a través da linguaxe, de aí que esa capacidade de comprender e de 

expresarse sexa o mellor e o máis eficaz instrumento de aprendizaxe.  

O desenvolvemento da Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como finalidade 

o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoiar, falar ler e escribir, de forma 

integrada. A adquisición destas destrezas comunicativas só pode conseguirse a través da lectura e 

audición de distintas clases de textos, da súa comprensión e da reflexión sobre eles, tendo presente que 

esta non debe organizarse arredor de saberes disciplinares estancos e descontextualizados que 

prolongan a separación entre a reflexión lingüística e o uso da lingua. 

O desenvolvemento da Expresión Oral non pode, neste sentido, circunscribirse ás áreas ou materias 

lingüísticas. Debe estar estreitamente vinculadas ás distintas áreas ou materias do Currículo Educativo. 

Desta forma poténciase o desenvolvemento competencial do alumnado, implicando o alumnado na 

utilización, aplicación e transmisión dos coñecementos e habilidades que vai adquirindo ao longo do seu 

ensino. 

O traballo dos distintos contidos e competencias trabalados nas distintas materias incorporará neste 

sentido a ensino de pautas, indicacións e estratexias para aprender a escribir, explicar oralmente, aplicar 

na elaboración de diferentes tipos de traballos escritos ou de exposicións orais...  
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Así mesmo, os estándares de avaliación e os indicadores de logro que avalían a aprendizaxe do 

alumlnado avaliarán ou valorarán tamén elementos da expresión oral e escrita do alumnado como parte 

integrante da aprendizaxe do alumnado. 

Ademais, é fundamental ensinar o alumnado a realizar uso social da lingua oral e escrita adecuado en 

diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A forma de falar e de escoitar dunha 

persoa determina a percepción que os demais teñen de cada persoa. É polo tanto imprescindible dotar o 

alumnado de estratexias que favorezan unha correcta aprendizaxe desta dimensión oral da competencia 

comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das situacións de comunicación nos ámbitos persoal, 

social, académico e profesional ao longo da súa vida. 

Por último, é fundamental personalizar, na medida do posible, o traballo de compresión e expresión oral 

e escrita en función dos proxecto vitais e académicos de cada alumno ou alumna e das súas 

competencias, capacidades e habilidades. É fundamental que o alumnado sexa capaz de expresarse por 

escrito e de forma oral ante eventuais situacións que con toda probabilidade enfrontará nun futuro 

próximo. 

Neste sentido, a realización de debates, exposicións, diálogos será clave para o posterior 

desenvolvemento académico, laboral e persoal do alumnado. Tamén deberemos asegurarnos de que o 

alumnado asimilou as principais tipoloxías textuais de uso común e que sabe empregalas eficazmente en 

diferntes contextos académicos, laborais e sociais. 
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 Tecnoloxías da información e a comunicación. Comunicación audiovisual. 

 

 

Na actualidade a introdución e xeneralización do uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

tanto na redonda social do alumnado como, especificamente, no ámbito académico fan necesario que os 

educandos se familiaricen con esta nova realidade como elemento esencial da súa formación en 

practicamente todos os niveis e todas as áreas académicas. 

No caso do Bacharelato o dominio das TIC adquire unha especial relevancia ao constituír un instrumento 

que o alumnado deberá manexar con soltura nos diferentes contextos académicos, laborais e sociais 

propios da vida adulta.  

 

 Emprendemento  

 

Nas últimas décadas, os teóricos da aprendizaxe demostraron que os alumnos non lembran nin 

comprenden gran parte do que se lles ensina.  A comprensión consiste nun tipo de coñecemento flexible 

no que o alumno/a relaciona o que sabe con experiencias, valores e actitudes, produce algo novo a partir 

do que sabe, é dicir, utiliza a información de forma novidosa, e esta flexibilidade mental é unha condición 

que está moi relacionada coa competencia emprendedora. 

 

 

O emprendemento, a competencia para emprender, pode definirse como un conxunto de 

subcompetencias, categorías ou dimensións básicas, cuxas especificidades virían determinadas polos 

valores e actitudes que impregnan o proxecto educativo . 

 

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. Ningún 

proxecto de emprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con clientes, 

provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos de talento 

compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, as crenzas 

positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a autonomía persoal son 

esenciais para a emprendizaxe, para saír da zona de confort e enfrontar os retos con ilusión e valentía. 
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3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, a 

capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica apertura e 

curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde o punto 

de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os días noticias e exemplos de 

malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como principio persoal e tamén como estratexia a 

longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo relacións de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos 

comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non verbal, é 

fundamental para a emprendizaxe, porque de nada vale ter boas ideas e proxectos se non sabemos 

vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos. 
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 Educación cívica e constitucional 

 

 

Na educación actual é cada vez máis necesario dispor dun currículo no que valores, saberes, prácticas e 

comportamentos teñan como finalidade común conseguir que no futuro as alumnas e os alumnos 

participen plenamente nunha sociedade tolerante, solidaria, responsable e dialogante. A Educación 

cívica e constitucional contribúe a desenvolver este novo reto educativo propiciando a adquisición de 

habilidades e virtudes cívicas para exercer a cidadanía democrática, desenvolvendo o coñecemento da 

nosas institucións e do noso ordenamento xurídico básico e favorecendo a convivencia en sociedade. 

Así, este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos como 

persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de superación, e 

favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. Tamén se contribúe 

a mellorar as relacións interpersoais na medida que a educación cívica e constitucional favorece a 

utilización sistemática do diálogo.  

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas adecuadas á 

súa idade na redonda escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien na construción de 

sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades sociais, o 

impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que require o 

desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a presentación razoada 

do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, información e opinión favorecen 

tamén as aprendizaxes posteriores.  

Con isto, pretendemos tanto provee o alumnado das ferramentas para encarar de forma satisfactoria a 

súa futura vida persoal e académica ou laboral, como desenvolver o seu espírito cívico e a súa 

capacidade para conducirse como un adulto responsable nunha sociedade democrática. 
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IMPORTANTE: Sistema de avaliaciónpara todas as materias de Bacharelato: 

Filosofía, Historia da Filosofía e Psicoloxía 

 

1º O sistema de avaliación será continuo. 

2º  De acordo co Proxecto Curricular do Centro establécense tres ou catro 

avaliacións ó longo do curso. 

3º Cada avaliación inclúe todo tipo de actividades programadas e desenvolvidas na 

aula. Alomenos un exame e, se fora posible, dous. A nota da avaliación será a 

media ponderada das notas dos exames.Isto quere dicir que, dependendo da 

materia,uns exames teñen un porcentaxe maior de nota. 

4º A avaliación inclúe as actividades de clase (preguntas, exercicios, comentarios 

de textos, traballos, fichas, exposicións e, en xeral, a realización de todo tipo de 

tarefas), así como as probas obxectivas (exames). 

5º A fin de curso na avaliación ordinaria poderá realizarse unha proba global, que 

servirá de criterio de recuperación de materiais pendentes e de determinación da 

cualificación final. 

6º A proba da avaliación extraordinaria (setembro) o mesmo que a programación e 

probas de pendentes realizarase de común acordo entre os membros do 

departamento. 

7º Nos exames está prohibido levar e, por suposto, utilizar medios electrónicos 

coma teléfonos móbeis, auriculares etc. Caso de detectarse o seu uso durante a 

proba, o exame do alumno/a quedaría invalidado. Isto tamén se refire a outros 

medios para copiar coma “chuletas” etc. O alumno/a tería que realizar a 

recuperación seguinte de esa materia. 
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8º Para obter aprobado na convocatoria ordinaria é necesario mostrar un 

coñecemento suficiente da materia tal e coma se divide nos parciais do curso. Non 

é posible compensar una nota por debaixo de 4 nun parcial con una superior en 

outro. Por iso, na convocatoria ordinaria faranse preguntas de todas as avaliaciónse 

parciais. Na convocatoria extraordinaria o exame será mais breve e non 

necesariamente aparecerán preguntas de todos os exames parciais. 

Recuperacións: 

 

O mecanismo para recuperar materia pendente é a realización de probas escritas 

adicionais. Unha recuperación por cada avaliación. A recuperación farase ao iniciar 

a avaliación seguinte. 
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6.  Historia da Filosofía 2º Bacharelato 

1. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

- A Historia da Filosofía é unha materia que pon o alumnado en contacto coa historia das ideas do 

pensamento occidental, á vez que facilita os recursos necesarios para a comprensión do seu 

desenvolvemento e as relacións que se dan entre elas. O coñecemento da Historia da Filosofía 

contribúe á educación de persoas autónomas, con capacidade de pensamento crítico e propio, dado 

que, como nos ensinou Kant, a filosofía se fundamenta na autonomía da propia razón e no xuízo 

crítico das ideas, tanto alleas coma propias. 

- A Historia da Filosofía contribúe ao desenvolvemento persoal e á formación da propia identidade, ao 

formularlle ao alumnado cuestións de significado profundo sobre a súa propia existencia e o marco 

social no que se desenvolve, permitíndolle unha maior capacidade de participación nos procesos 

sociais, culturais e económicos nos que está inmerso e nos cambios da sociedade actual; pero, 

ademais, contribúe activamente ao desenvolvemento da capacidade de aprendizaxe, que permitirá ao 

alumnado adquirir as competencias e as habilidades necesarias para o desenvolvemento de 

actividades complexas e da capacidade de aprender ao longo de toda a vida. 

- Por todo iso, a Historia da Filosofía preséntase como unha materia que persegue conseguir o logro da 

maior parte dos obxectivos e as competencias do Bacharelato: tanto os relacionados co 

desenvolvemento persoal e social (autonomía, capacidade crítica e de diálogo), o exercicio da 

cidadanía democrática e o desenvolvemento dunha conciencia cívica ou o fomento da igualdade de 

dereitos entre homes e mulleres, como os que permiten alcanzar os coñecementos, as capacidades do 

pensamento abstracto e as habilidades da investigación e o traballo intelectual, ademais dos referidos 

aos hábitos de estudo, aos recursos orais e de uso das tecnoloxías da información e a comunicación e 

ao afianzamento de actitudes de asertividade, iniciativa e traballo en equipo. 

- Coa materia de Historia da Filosofía alcánzanse unha gran diversidade de habilidades cognitivas (a 

través do desenvolvemento do pensamento abstracto), permítese o logro das competencias 

transversais (como o pensamento crítico, a xestión da diversidade, a creatividade ou a capacidade de 

comunicar) e transmítense actitudes (como a confianza, o entusiasmo ou a constancia), ao valorar o 

esforzo da filosofía por resolver os grandes problemas do ser humano e a súa sociedade en todas as 

épocas. 

- A materia preséntase en continuidade coa Filosofía de 4.º da ESO e de 1.º de Bacharelato, 

desenvolvendo desde a perspectiva histórica as problemáticas que se viron en cursos anteriores, e 

presentando no pensamento de cada filósofo e filósofa estudado as súas achegas con respecto aos 

núcleos temáticos que se trataron nestas materias. 
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2.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

1. XENERALIDADES 

A Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato ten como obxectivo presentarlles aos estudantes o 

desenvolvemento histórico dunha disciplina central na cultura occidental e que permite establecer 

conexións entre outras materias estudadas polos alumnos e as alumnas (desde a literatura ata a 

matemática, pasando pola historia ou a bioloxía). 

A materia organízase en tres bloques que tratan de ofrecer unha panorámica sobre os autores máis 

relevantes das etapas nas que adoita dividirse a historia da filosofía: Idade Antiga e Idade Media, Idade 

Moderna e Idade Contemporánea. 

Non obstante, a historia da filosofía non pode entenderse como unha selección illada de sistemas 

filosóficos, debido a que cada autor ou autora está sempre en diálogo tanto coa súa propia época como 

coas propostas que xurdiron en anteriores etapas da historia da filosofía. De aí que a materia se 

desenvolva tamén nun segundo nivel de afondamento, a través da presentación dos principais filósofos e 

filósofas e das correntes de pensamento que predominan no contexto no que xorden as ideas de cada 

autor ou autora. 

A situación no contexto filosófico debe ser suficiente para alcanzar un coñecemento amplo da 

diversidade de ideas de cada época e debe presentarse en relación coa filosofía do filósofo ou da filósofa 

estudado; polo tanto, é interesante destacar aquelas cuestións e polémicas que poidan aclarar o seu 

pensamento, mostrando tamén os principais problemas filosóficos que se dan na mesma época. 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

BLOQUE 1: IDADE ANTIGA E IDADE MEDIA 

Unidade 1: Introdución á filosofía antiga e medieval 

O nacemento da filosofía en Grecia 

Os grandes sistemas da filosofía grega e romana 

Cristianismo e filosofía 

Unidade 2: Platón 

A metafísica dualista 

O coñecemento e a realidade 

O ser humano: ética e educación 

A política 

Unidade 3: Aristóteles 

A lóxica 
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Os principios do coñecer 

A metafísica 

Física e psicoloxía 

Ética e política 

Unidade 4: Agostiño de Hipona 

Crer para comprender 

O descubrimento da verdade 

O mal, o ser humano e a historia 

Unidade 5: Tomé de Aquino 

Fe e razón 

Metafísica e teoría do coñecemento 

Psicoloxía, ética e política 

Unidade 6: Guillerme de Ockham 

O horizonte dun pensamento novo 

Coñecemento e linguaxe 

Psicoloxía, ética e política 

BLOQUE 2: IDADE MODERNA 

Unidade 7: Introdución á filosofía moderna 

Renacemento e Modernidade 

O racionalismo 

O empirismo 

A Ilustración 

Unidade 8: Maquiavelo 

O Renacemento: contexto histórico 

A nova ciencia política 

República e virtude: a política de Maquiavelo 
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Unidade 9: Descartes 

O nacemento do racionalismo 

A dúbida metódica e o cogito 

O ser humano, a liberdade e a moral 

Unidade 10: Locke e Hume 

O empirismo de Locke 

Fenomenismo e escepticismo en Hume 

A moral e a política en Locke e en Hume 

Unidade 11: Rousseau 

Rousseau e a Ilustración francesa 

A crítica de Rousseau á civilización 

O proxecto social e político de Rousseau 

 

Unidade 12: Kant 

O xiro copernicano kantiano 

A teoría do coñecemento: que podo saber? 

Filosofía práctica: a ética formal de Kant 

A filosofía da relixión e da historia 

BLOQUE 3: IDADE CONTEMPORÁNEA 

Unidade 13: Introdución á filosofía contemporánea 

A filosofía no século XIX 

A filosofía no século XX 

Últimas tendencias 

Unidade 14: Marx 

A novidade filosófica do marxismo 

A estrutura material da sociedade 
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A alienación e as súas clases 

Historia e revolución 

Unidade 15: Nietzsche 

O nihilismo 

A crítica á cultura occidental 

A razón, o coñecemento e a verdade 

O superhome e o eterno retorno 

Unidade 16: Ortega e a filosofía española 

Entre política e filosofía 

Vida e cultura: o tema do noso tempo 

«Eu son eu e a miña circunstancia» 

O criticismo antirracionalista de Unamuno 

María Zambrano: filosofía e poesía 

Unidade 17: Habermas 

A desconexión tradicional entre teoría e praxe 

Os intereses do coñecemento 

A sociedade ideal da comunicación 

Unidade 18: A posmodernidade 

O debate entre Modernidade e posmodernidade 

Derrida: a deconstrucción da metafísica 

Vattimo: un pensamento máis alá da metafísica 
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3.COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS? 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, 

son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Historia da Filosofía para 2.º de Bacharelato potenciouse o desenvolvemento das 

competencias de comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias sociais e 

cívicas. Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes materiais, 

particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar unha 

adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de 

aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 

máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Ademais, cabe lembrar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior 

concreción, observables e medibles, os que, ao seren postos en relación coas competencias clave, 

permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

Comunicación lingüística 

Na medida ne que a Historia da Filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e 

conceptual, os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da 

materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación oral en 

debates e argumentacións en clase. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Na medida en que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que tamén 

abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e as consecuencias da tecnoloxía para a 

vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Diversos autores da historia da filosofía tamén 

tiveron un papel relevante no desenvolvemento da ciencia moderna, como o caso de Descartes, por 

exemplo. 

Competencia dixital 
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A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante tarefas de busca en Internet e a 

preparación de traballos de exposición en clase. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de 

novas tecnoloxías na exposición didáctica por parte do profesorado mediante o libro dixital. 

Aprender a aprender  

Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de xerar 

novo coñecemento a partir dos contidos impartidos en clase. Así mesmo, na clase pódense traballar 

actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que son básicos para 

posibilitar a autonomía no estudo. 

Competencias sociais e cívicas 

A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión sobre os 

valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexa parte ineludible do labor filosófico. Por unha parte, a 

reflexión sobre a sociedade e a política é consubstancial á historia da filosofía. Por outra, ademais, 

pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e de entendemento a través de actividades participativas, 

como o debate. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á educación 

filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública están ligadas ao 

fomento da iniciativa individual. O diálogo coa historia da filosofía permite desenvolver o pensamento 

propio e crítico ao enfrontarse a diversas opcións teóricas. 

Conciencia e expresións culturais 

A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor, tamén 

desempeñan un rol crucial neste proxecto de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato. Polo demais, a 

conexión entre a filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, polo tanto, cómpre fomentar unha 

actitude de respecto, de tolerancia e de coñecemento do amplo patrimonio cultural que constitúe a nosa 

forma de vida. 

  



Programación Didáctica 2020-2021 Historia da filosofía 2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        266 

 

4.  METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si 

mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de comentario e de análise de 

texto, definición conceptual e, ademais, tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das 

materias tanto coa vida cotiá coma con outras materias. 

En Bacharelato, a especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente 

condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de 

coñecemento propio de cada unha.  

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas 

e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades 

intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Historia da Filosofía elaborouse de acordo 

cos criterios metodolóxicos seguintes: 

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas 

de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando 

estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando as 

interrelacións entre os contidos de Historia da Filosofía e os doutras disciplinas doutras áreas. 

- Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e 

interpretativas). 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 

Máis concretamente, estes criterios deben ter en conta os criterios de avaliación transversais a todo o 

temario de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, que son os seguintes: 

  1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Historia da Filosofía e ser capaz 

de transferir os coñecementos a outros autores ou problemas. 
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  2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias 

opinións sobre os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito razoado con outras posicións 

diferentes. 

  3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á 

aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos. 

  4. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos 

traballos de investigación filosófica. 

 

 

2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en consonancia co 

propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado. 

Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en que 

cada un considere máis apropiada, as estratexias expositivas, acompañadas de actividades de 

aplicación, e as estratexias de indagación. 

As estratexias expositivas 

Presentan o alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe asimilar. 

Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos, 

especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con 

axudas indirectas. 

Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización polo alumnado 

de actividades, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe. 

As estratexias de comentario e de análise textual 

Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas pautas de 

actuación. Trátase de enfrontalo a textos, argumentacións e debates problemáticos nos que debe poñer 

en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos de forma 

consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes 

levan consigo, á súa vez, a adquisición de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións 

que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a 

aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 

As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos 

polo seu interese as tres seguintes: 
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- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente 

posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade dos problemas humanos e 

sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza 

provisional do coñecemento humano. 

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretos como instrumento para motivar e facer máis 

significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de causalidade múltiple. 

- As actividades de interpretación e de conexión das teorías que aparecen nos textos co marco 

xeral da filosofía do autor estudado. 

 

 

3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do 

alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise e 

razoamento. 

- Permiten dar unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con outras 

nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do coñecemento. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

Criterios para a selección das actividades 

Propóñense actividades de diverso tipo, seleccionadas seguindo estes criterios: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas 

estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e que 

leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións. 

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe 

facer. 

- Que sexan variadas e que permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, 

imaxes, películas e outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana e 

atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

- Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 
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- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou 

relacionados co seu ámbito. 

Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se 

encadra dentro das categorías seguintes: 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das actividades 

formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes: 

- En cada un dos grandes subapartados en que se estruturan as unidades didácticas propóñense 

actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e 

interpretación de textos e ampliación de conceptos. 

- Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de comentario de textos clásicos. 

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do alumnado. Este tipo de 

actividades, nuns casos, refírese a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as 

actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de 

investigación ou reflexión persoal argumentada sobre algúns temas. 

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a 

solidariedade... Este tipo de actividades aparecen ao final dalgunhas unidades do libro de texto no seu 

formato dixital. 

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma 

permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes 

co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e permite ao 

profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co 

que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.  
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5. Contidos das  unidades/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave/Temporalización 

 

 

 
Unidad 1: Introdución á filosofía antiga e medieval 

Descrición da unidade 

Esta primeira unidade é unha introdución ao pensamento antigo e medieval. En tanto que unidade 

introdutoria, ademais dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico e de tres grandes 

epígrafes con contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do 

período en cuestión. 

Texto de presentación: A orixe da racionalidade en Grecia 

Este texto de Jean-Pierre Vernant analiza a achega da racionalidade na antiga Grecia á historia do 

pensamento. Segundo Vernant, a aparición da cidade-estado, e do espazo público, implica unha 

transformación non só no nivel económico e político, senón tamén en canto ás formas de pensamento. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en tres grandes apartados teóricos: 

1.  O nacemento da filosofía en Grecia. 

2.  Os grandes sistemas da filosofía grega e romana. 

3.  Cristianismo e filosofía. 

O primeiro apartado está dedicado á filosofía presocrática, e preséntase a aparición da filosofía a partir 

da reflexión sobre os mitos. Trátase tamén de expoñer as primeiras teorías sobre a natureza e a 

evolución da filosofía presocrática desde os pensadores xonios ata os atomistas e os pitagóricos, 

pasando por Parménides e Heráclito. No segundo apartado, introdúcense os autores clásicos do 

pensamento grego: Sócrates, Platón e Aristóteles. Contextualízase o pensamento platónico en referencia 

aos sofistas e ademais preséntanse as escolas do pensamento helenístico e romano (estoicismo, 

escepticismo, hedonismo, neoplatonismo) e un breve esbozo da ciencia alexandrina. Por último, o 

terceiro apartado da unidade aborda a relación entre cristianismo e filosofía na Idade Media. Este 

apartado mostra como se produciu a síntese da filosofía grega e a relixión cristiá nos Pais da Igrexa, a 

formación da escolástica, os seus períodos e as principais correntes da filosofía medieval, un de cuxos 

temas foi o problema dos universais, ao que se lle dedica o último apartado. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 
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3.ª e 4.ª semanas de setembro. 

 

 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender o nacemento da filosofía na antiga Grecia e o seu desenvolvemento na Idade 

Media. 

- Entender as principais correntes do pensamento antigo e medieval. 

- Apreciar as contribucións principais do pensamento antigo e medieval á historia da filosofía. 

- Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento antigo e 

medieval. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O nacemento da filosofía en 

Grecia. O comezo da filosofía 

grega. A evolución da filosofía 

presocrática.  

-  Os grandes sistemas da 

filosofía grega e romana. Os 

sofistas e Sócrates. Platón e 

Aristóteles. A filosofía 

durante o helenismo e o 

imperio romano. 

-  Cristianismo e filosofía. 

Coñecemento intuitivo e 

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e relacionalo coa filosofía 

presocrática, e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e dos sofistas. 

  1.1.  Explica e comprende as 

principais etapas de formación da 

filosofía na antiga Grecia.  

CCL, 

CAA, 

CSIEE 

  2.  Coñecer as distintas escolas 

éticas xurdidas no helenismo como 

o epicureísmo, o estoicismo e o 

escepticismo, examinando as súas 

concepcións morais e o ideal do 

sabio. 

  2.1.  Describe as respostas das 

doutrinas éticas helenísticas. 
CMCT, 

CCEC, 

CD 
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coñecemento abstracto. A 

función significativa do 

universal. A teoría da 

suposición. 

  3.  Recoñecer a repercusión dos 

grandes científicos helenísticos 

como Arquímedes, Euclides, 

Eratóstenes, Hiparco, Galeno ou 

Apolonio, entre outros, apreciando 

a grande importancia para 

occidente da Biblioteca de 

Alexandría. 

  3.1.  Identifica algúns dos grandes 

logros da ciencia alexandrina. 
CMCT, 

CCEC, 

CD 

  4.  Explicar a orixe do pensamento 

cristián e o seu encontro coa 

filosofía. 

  4.1.  Explica o encontro da 

filosofía e a relixión cristiá nas súas 

orixes. 

CCEC, 

CSC, 

CCL 
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Unidad 2 Platón 

Descrición da unidade 

Esta segunda unidade trata da filosofía de Platón, e supón a primeira unidade sobre un autor do 

temario. Nela encontramos unha actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica de Platón. 

O contido teórico estrutúrase en catro epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe 

cunha batería de textos para comentar. 

Actividade inicial: A filosofía como ciencia política 

O primeiro texto que afrontan os alumnos e as alumnas é un fragmento da Carta VII de Platón, no que 

argumenta a idea de que todos os Estados están mal gobernados. O texto arranca coa exposición do 

caso de Sócrates, e de aquí segue a argumentación sobre a teoría do filósofo-rei. En definitiva, filosofía e 

política estarían intimamente ligadas.  

Contido teórico da unidade 

O contido curricular desta unidade está dividido en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Platón. Vida e obra. 

1.  A metafísica dualista. 

2.  O coñecemento e a realidade. 

3.  O ser humano: ética e educación. 

4.  A política. 

No primeiro apartado introdúcense as diversas formas de dualismo que articulan a filosofía platónica: o 

dualismo epistemolóxico, o dualismo ontolóxico e o antropolóxico. No segundo afóndase na metafísica 

platónica, con especial atención á teoría das ideas. No terceiro preséntase a ética platónica, herdeira do 

intelectualismo socrático, a súa psicoloxía e a teoría da educación, oposta á sofística. Por último, o 

cuarto apartado está dedicado á filosofía política de Platón, especialmente a teoría política do filósofo-

rei e a visión da sociedade segundo Platón. 

Textos complementarios 

Neste apartado preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns dos puntos 

estudados. Nesta unidade, os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a crítica aos sofistas, 2) a 

teoría da reminiscencia, 3) a autocrítica platónica á teoría das ideas e 4) a filosofía política de Platón (o 

filósofo-rei). 

No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», un tratamento 

pormenorizado do mito da caverna, e «Suxestións para un debate», unha reflexión para motivar a 

argumentación reflexiva sobre a política e sobre a democracia actuais. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª e 2.ª semanas de outubro. 

 

 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Introdución á filosofía clásica grega, os seus problemas e a súa terminoloxía. 

- Comprender as principais teorías da filosofía platónica. 

- Entender a contribución da filosofía platónica á historia do pensamento occidental. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre as implicacións e os supostos da filosofía de Platón 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 

(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    

-  Introdución. Platón: Vida e 

obra. 

-  Ametafísicadualista. 

Explicación do dualismo nas 

súas versións epistemolóxica, 

ontolóxica e antropolóxica. 

-  Ocoñecementoe 

arealidade. Exposición da 

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e comprender o primeiro 

gran sistema filosófico, o idealismo 

de Platón. 

  1.1.  Utiliza conceptos de Platón, 

como idea, mundo sensible, mundo 

intelixible, ben, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, 

virtude e xustiza, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 
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teoría das ideas, da ontoloxía 

xerarquizada de Platón, os 

problemas da teoría das 

ideas, as formas de 

coñecemento, a teoría da 

reminiscencia e os símiles da 

liña e da caverna. 

-  O ser humano: ética e 

educación. Presentación da 

psicoloxía e da antropoloxía 

de Platón. Intelectualismo 

ético e virtudes da alma. 

Teoría da educación e etapas 

educativas. 

-  A política. Explicación dos 

principios básicos da 

filosofía política de Platón: 

teoría do filósofo-

gobernante, clases e 

funcións sociais, teoría da 

xustiza e formas de 

goberno. 

 

  2.  Analizar a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

  2.1.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Platón, 

analizando a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Relacionar a Platón coa filosofía 

presocrática e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e os sofistas, valorando 

a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

antiga e apreciando criticamente o 

seu discurso. 

  3.1.  Distingue as respostas da 

corrente presocrática en relación 

coa orixe do cosmos, os conceptos 

fundamentais da dialéctica de 

Sócrates e o convencionalismo 

democrático e o relativismo moral 

dos sofistas, identificando os 

problemas da filosofía antiga e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Platón. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  3.2.  Respecta o esforzo da filosofía 

de Platón por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Grecia antiga, 

valorando o diálogo como método 

filosófico, o nacemento das utopías 

sociais, o sentido do gobernante-

filósofo ou a súa defensa da 

inclusión das mulleres na educación. 

CSC, 

CSIEE 

 

 

 

Unidade 3 Aristóteles 

Descrición da unidade 
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Esta unidade trata de ofrecer unha visión xeral da filosofía de Aristóteles. Nela encontramos unha 

actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica. O contido teórico estrutúrase en cinco 

epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

Actividade inicial: O desexo de saber 

A actividade inicial coa que arranca a unidade é o texto inicial da Metafísica de Aristóteles, no que se 

expón a curiosidade do ser humano polo coñecemento e se diferencia este do resto de animais. A 

relación entre a experiencia e a teoría é o eixe sobre o que xira o tema deste fragmento. 

Contido teórico da unidade 

O contido curricular desta unidade está dividido en seis apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diversas 

epígrafes): 

Introdución: Aristóteles. Vida e obra. 

1.  A lóxica. 

2.  Os principios do coñecer. 

3.  A metafísica. 

4.  Física e psicoloxía. 

5.  Ética e política. 

No primeiro apartado, preséntanse os principios da lóxica siloxística aristotélica, así como os modos de 

razoamento. Ademais, introdúcense algunhas críticas á filosofía platónica. No segundo apartado, 

introdúcense os principais aspectos da teoría do coñecemento de Aristóteles, como os principios de 

identidade, non contradición e razón suficiente ou as categorías. No terceiro apartado, afóndase na 

metafísica aristotélica: explícase a noción de substancia, a teoría das causas e o hilemorfismo, entre 

outros aspectos. No cuarto apartado, explícanse as ideas centrais da física aristotélica (o movemento e a 

orde do universo) e da psicoloxía (facultades da alma). Finalmente, no quinto apartado explícase a ética 

eudemonista de Aristóteles e a súa filosofía política, en especial, a súa teoría das formas de goberno. 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a crítica 

aristotélica a Platón, 2) a teoría das categorías, 3) a prudencia na ética aristotélica e 4) as formas de 

goberno. 

No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se analiza 

a teoría aristotélica da felicidade, e «Suxestións para un debate», onde se formula o problema da 

organización política por natureza no ser humano, segundo Aristóteles. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

3.ª e 4.ª semanas de outubro. 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comparación da filosofía aristotélica coa de Platón. 

- Comprender as principais teorías da filosofía aristotélica. 

- Entender a contribución da filosofía de Aristóteles á historia do pensamento occidental, 

particularmente para o pensamento medieval. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre as implicacións e os supostos da filosofía de 

Aristóteles. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Introdución: Aristóteles. 

Vida e obra.  

-  A lóxica. Exposición dos 

principios da lóxica 

aristotélica, as formas de 

razoamento e as principais 

críticas á filosofía de Platón. 

  1.  Entender o sistema físico 

teleolóxico de Aristóteles. 

  1.1.  Utiliza con rigor conceptos do 

marco do pensamento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleoloxía, lugar natural, 

indución, dedución, abstracción, alma, 

monismo, felicidade e virtude entre 

outros. 

CCL, 

CAA 
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-  Os principios do coñecer. 

Presentación dos principios 

da epistemoloxía aristotélica. 

Resumo da teoría das 

categorías e a abstracción 

-  A metafísica. Introdución á 

noción de substancia, á teoría 

das causas e ao hilemorfismo. 

-  Física e psicoloxía. Teoría do 

movemento e orde do 

universo. Psicoloxía: partes da 

alma e teoría do 

entendemento. 

-  Ética e política. 

Eudemonismo, teoría das 

virtudes e filosofía política: 

análise das formas de 

goberno. 

  2.  Examinar a súa concepción 

da metafísica e a teoría do 

coñecemento. 

  2.1.  Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral coma 

na escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Aristóteles, examinando a 

súa concepción da metafísica e a física, o 

coñecemento, a ética eudemonística e a 

política, comparándoas coas teorías de 

Platón. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Relacionar a filosofía de 

Aristóteles co pensamento de 

Platón, a física de Demócrito, 

valorando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

Antiga e apreciando 

criticamente o seu discurso. 

  3.1.  Describe as respostas da física de 

Demócrito, identificando os problemas 

da filosofía antiga e relacionándoas coas 

solucións achegadas por Aristóteles. 
CCL, 

CCEC, 

CSC 

  4.  Comprender a ética 

eudemonista e a política de 

Aristóteles. 

  4.1.  Valora o esforzo da filosofía de 

Aristóteles por contribuír ao 

desenvolvemento do pensamento 

occidental, valorando positivamente a 

formulación científica das cuestións. 

CSC, 

CSIEE 
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Unidade 4: Agostiño de Hipona 

Descrición da unidade 

Esta unidade temática ocúpase da filosofía de Agostiño de Hipona. De acordo coa estrutura xeral, 

encontramos unha actividade inicial, unha introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos 

principais eixes temáticos. Como nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para 

comentar. 

Actividade inicial: Que é o verdadeiro? 

O texto que abre esta unidade trata da concepción da verdade que sostén Agostiño de Hipona. Trátase 

dun fragmento dos Soliloquios, no que Santo Agostiño considera a súa visión da verdade como aquilo 

que se corresponde co que é e o que parece. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diversas 

epígrafes): 

Introdución: Agostiño de Hipona. Vida e obra. 

1.  Crer para comprender. 

2.  O descubrimento da verdade. 

3.  O mal, o ser humano e a historia. 

No primeiro apartado, introdúcese a recepción cristiá do platonismo, que se plasma na teoloxía e na 

filosofía de Agostiño de Hipona; ademais, explícase a relación entre ciencia e sabedoría, e os tipos de 

coñecemento. No segundo, móstrase a crítica de Agostiño de Hipona ao escepticismo, a busca da 

verdade, e exponse o principio da autoconciencia como piar básico do seu pensamento; por último, 

explícase a noción de iluminación. No terceiro e último apartado, o principal tema é a liberdade humana 

e o problema do mal. Ademais, explícase a visión da historia e da política a partir da teoría agustiniana 

sobre a cidade de Deus. 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) o obxecto da 

filosofía, 2) o rexeitamento da mentira, 3) a felicidade como posesión do sumo ben e 4) a eternidade. 
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No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se analiza a 

visión do tempo de Agostiño de Hipona, e «Suxestións para un debate», que abre a cuestión de se o 

Estado é un instrumento de liberación ou de dominación, a partir dun texto de La cidade de Deus. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª e 2.ª semanas de novembro. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Análise da relación entre a filosofía grega e o cristianismo. 

- Comprender as principais teorías da filosofía de Agostiño de Hipona. 

- Entender a contribución da filosofía de Agostiño de Hipona á historia do pensamento occidental, 

particularmente para o pensamento medieval. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de 

Agostiño de Hipona. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    -  Introdución: Agostiño de 

Hipona. Vida e obra. 

-  Crer para comprender. 

Platonismo e cristianismo. 

Filosofía, ciencia e sabedoría. 

Tipos de coñecemento. 

-  O descubrimento da 

verdade. A refutación do 

escepticismo. O principio da 

autoconciencia. A teoría da 

  1.  Explicar a orixe do pensamento 

cristián e o seu encontro coa 

filosofía. 

  1.1.  Explica o encontro da 

filosofía e a relixión cristiá nas súas 

orixes, a través das teses centrais 

do pensamento de Agostiño de 

Hipona. 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

  2.  Entender a teoría agustiniana 

da verdade e o coñecemento 

interior. 

  2.1.  Entende a teoría agustiana 

da verdade e o coñecemento 

interior. 

CCL, 

CAA 

  3.  Comprender a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 

  3.1.  Comprende a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 

CAA, 

CSC 



Programación Didáctica 2020-2021 Historia da filosofía 2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        281 

iluminación. 

-  O mal, o ser humano e a 

historia. A creación do mundo 

e do ser humano. A liberdade 

e o mal. A historia e a 

dialéctica das dúas cidades. 

  4.  Explicar a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

  4.1.  Explica a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

CSC, 

CCEC 

 

  



Programación Didáctica 2020-2021 Historia da filosofía 2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        282 

 

Unidade 5 Tomé de Aquino 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata da filosofía de Tomé de Aquino. Seguindo o esquema expositivo, nesta unidade 

abórdanse os principais temas da filosofía tomista. Así pois, encontramos unha actividade inicial, unha 

introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos aspectos centrais do seu pensamento. Como 

nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

Actividade inicial: O ser humano, un ser libre 

As primeiras actividades da unidade tratan sobre un texto no que Tomé de Aquino aborda o problema da 

liberdade humana. Segundo o texto, a liberdade humana baséase na capacidade de xuízo e no 

coñecemento, aspecto que diferenciaría o ser humano do resto de animais. Polo tanto, a liberdade ten a 

súa raíz na racionalidade. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Tomé de Aquino. Vida e obra. 

1.  Fe e razón. 

2.  Metafísica e teoría do coñecemento. 

3.  Psicoloxía, ética e política. 

O primeiro apartado teórico ofrece unha exposición sobre a relación entre fe e razón, a xestación do 

aristotelismo cristián e a articulación entre filosofía e teoloxía na escolástica. No segundo apartado, 

trátase da diferenza entre esencia e existencia, as vías de demostración da existencia de Deus, a 

abstracción e a concepción da verdade como adecuación. Por último, o terceiro apartado da unidade 

expón a teoría da alma e a relación co corpo, a ética da felicidade, a lei moral e a lei positiva. 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a primacía da 

fe, 2) a identificación en Deus de esencia e existencia, 3) o coñecemento do particular e do universal e 4) 

o primeiro principio da razón práctica. 

No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se afonda na 

natureza da alma, segundo Tomé de Aquino, e «Suxestións para un debate», apartado no que se 

cuestiona a relación entre materia e espírito. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª e 4.ª semanas de novembro. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a formación do pensamento medieval e a influencia aristotélica. 

- Entender os principais eixes do pensamento de Tomé de Aquino. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Tomé de Aquino á historia do pensamento occidental, 

particularmente para o pensamento medieval. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de Tomé 

de Aquino.4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

       -  Introdución: Tomé de 

Aquino. Vida e obra. 

-  Fe e razón. O aristotelismo 

cristián. Filosofía, e teoloxía. 

-  Metafísica e teoría do 

  1.  Coñecer a síntese de Tomé de 

Aquino, relacionándoo co 

agustinismo, a filosofía árabe e 

xudía e o nominalismo, valorando a 

súa influencia no desenvolvemento 

das ideas e os cambios 

  1.1.  Define conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, fe, verdade, 

Deus, esencia, existencia, creación, 

inmortalidade, lei natural, lei 

positiva e precepto, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 
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coñecemento. Deus e o 

mundo: esencia e existencia. 

A analoxía do ser. 

Demostración da existencia 

de Deus. A abstracción. 

Verdade como adecuación.  

-  Psicoloxía, ética e política. 

O ser humano. A felicidade. A 

lei moral e a lei positiva. 

socioculturais da Idade Media.   1.2.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Tomé 

de Aquino, distinguindo a relación 

entre fe e razón, as vías de 

demostración da existencia de Deus 

e a lei moral, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga. 

CCL, 

CMCT, 

CCEC, 

CD 

  1.3.  Discrimina as respostas do 

agustinismo, a filosofía árabe e 

xudía e o nominalismo, identificando 

os problemas da filosofía medieval e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Tomé de Aquino. 

CCL 

CCEC, 

CSC 

  1.4.  Valora o esforzo da filosofía de 

Tomé de Aquino por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Media, 

xulgando positivamente a 

universalidade da lei moral. 

CSC, 

CSIEE 
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Unidade 6 Guillerme de Ockham 

Descrición da unidade 

Esta sexta unidade aborda os principais aspectos da filosofía de Guillerme de Ockham. Ademais da 

actividade inicial e a introdución biográfica, ofrécense tres epígrafes coa contextualización da filosofía 

nominalista, a teoría do coñecemento e do significado, así como a psicoloxía, a ética e a crítica do poder 

político que formula Ockham. Ao final da unidade, preséntanse algúns textos complementarios para 

comentar e reforzar o aprendido. 

Actividade inicial: Coñecemento e experiencia 

Esta actividade formúlase a partir dun texto no que Ockham analiza a relación entre a experiencia 

sensible e a formación do coñecemento. Neste fragmento, Ockham comenta a tese aristotélica sobre a 

orixe do coñecemento sensible e presenta a tese da falibilidade do coñecemento intelixible. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diversas 

epígrafes): 

Introdución: Guillerme de Ockham. Vida e obra. 

1.  O horizonte dun pensamento novo. 

2.  Coñecemento e linguaxe. 

3.  Psicoloxía, ética e política. 

O primeiro apartado do contido desta unidade presenta a contraposición entre o nominalismo e o 

tomismo, e insístese nos principios da epistemoloxía de Ockham, quen reivindica a experiencia e a 

observación. No segundo apartado, exponse a diferenza entre coñecemento intuitivo e abstracto, a 

teoría do significado e a da suposición. Por último, o terceiro apartado do tema expón a teoría 

antropolóxica de Ockham, a súa noción de liberdade e a crítica ao poder político do papado. 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) as palabras e 

os conceptos, 2) o funcionamento da «suposición», 3) o principio da omnipotencia divina e 4) a orixe do 

poder lexislativo. 

No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se afonda na 

natureza dos conceptos, segundo Ockham, e «Suxestións para un debate», apartado no que se cuestiona 

a relación entre experiencia e teoría. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN1.ª e 2.ª semanas de decembro. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a polémica sobre o nominalismo no pensamento medieval. 

- Entender os principais aspectos do pensamento de Guillerme de Ockham. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Guillerme de Ockham á historia do pensamento 

occidental, particularmente para o pensamento medieval. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de 

Guillerme de Ockham. 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Introdución: Guillerme de 

Ockham. Vida e obra. 

-  O horizonte dun 

pensamento novo. 

Nominalismo e tomismo. A 

reivindicación da experiencia 

e a observación. 

-  Coñecemento e linguaxe. 

Coñecemento intuitivo e 

coñecemento abstracto. A 

función significativa do 

universal. A teoría da 

suposición.  

-  Psicoloxía, ética e política. A 

natureza do ser humano. A 

doutrina moral. O 

pensamento político. 

  1.  Coñecer algunha das teorías 

centrais do pensamento de 

Guillerme de Ockham, cuxa 

reflexión crítica supuxo a separación 

razón-fe, a independencia da 

Filosofía e o novo impulso para a 

ciencia.  

  1.1.  Coñece as teses centrais do 

nominalismo de Guillerme de 

Ockham e a súa importancia para 

a entrada na Modernidade. 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

  1.2.  Entende a relación entre o 

tomismo e o nominalismo e o xiro 

de Ockham cara á experiencia e a 

observación. 

CCL, 

CMCT 

  1.3.  Coñece a interpretación dos 

universais e a teoría da suposición 

de Ockham. 

CCL, 

CMCT 

  1.4.  Afonda na concepción do ser 

humano de Ockham e no seu 

pensamento político. 
CSC, 

CCEC 
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Unidade 7: Introdución á filosofía moderna 

Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento moderno. En tanto que unidade introdutoria, ademais 

dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico de presentación, e de catro grandes epígrafes 

con contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en 

cuestión. 

Texto de presentación: O proceder científico 

Co texto de Newton inténtase introducir o alumnado na reflexión sobre o método científico na época 

moderna. Newton expón o sentido de varios conceptos relacionados coa ciencia, como son síntese, 

indución e análise, e a necesaria referencia á experiencia. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro grandes apartados teóricos: 

1.  Renacemento e Modernidade. 

2.  O racionalismo. 

3.  O empirismo. 

4.  A Ilustración. 

O primeiro apartado está dedicado á filosofía renacentista, especialmente ao humanismo. Tamén se 

explica a relevancia do protestantismo para a formación da mentalidade moderna e os principais fitos e 

representantes da revolución científica. O segundo apartado introduce os trazos xerais do racionalismo, 

movemento central da filosofía moderna. Pola súa banda, o terceiro apartado céntrase en introducir as 

principais ideas do empirismo e unha referencia a Francis Bacon e á filosofía política contractualista. Por 

último, o cuarto apartado céntrase no pensamento da Ilustración e a súa confianza no progreso e na 

razón. Ademais, ofrécese un breve esbozo sobre o panorama da Ilustración en Francia, Gran Bretaña e 

Alemaña. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª semana de xaneiro. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender o tránsito da Idade Media á época moderna e a relevancia do Renacemento. 

- Entender as principais correntes do pensamento moderno. 
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- Apreciar as contribucións principais do pensamento moderno á historia da filosofía. 

- Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento moderno e 

ilustrado. 

 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

        
-  Renacemento e 

Modernidade. Da Idade 

Media ao Renacemento. O 

humanismo. 

Antropocentrismo e 

naturalismo. A Reforma 

protestante. A revolución 

científica. 

-  O racionalismo. Principais 

ideas do racionalismo. 

Racionalismo e matemáticas. 

O coñecemento e o método. 

-  O empirismo. 

Características fundamentais 

do empirismo. Empirismo e 

racionalismo. A reflexión 

sobre o método en Francis 

Bacon. O pensamento político 

dos empiristas.  

-  A Ilustración.  A confianza 

  1.  Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental que 

anticipa a Modernidade, dado no 

Renacemento, valorando o novo 

humanismo, o antropocentrismo 

que enxalza a dignitas hominis, a 

investigación dos prexuízos do 

coñecemento por Francis Bacon, e 

as implicacións da revolución 

científica. 

  1.1.  Comprende a importancia 

intelectual do xiro de pensamento 

dado no Renacemento. CCL, 

CMCT, 

CCEC, 

CSC 

  2.  Entender as características da 

corrente racionalista. 

  2.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do racionalismo. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  3.  Coñecer as características da 

corrente empirista. 

  3.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do empirismo. 

CAA, 

CMCT, 

CCEC 
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ilimitada na razón. As ideas 

distintivas do movemento 

ilustrado. A Ilustración en 

Europa.  

  4.  Coñecer os principais ideais 

dos ilustrados. 

  4.1.  Comprende os ideais que 

impulsaron os ilustrados franceses. 
CSC, 

CSIEE, 

CD 
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Unidade 8: Maquiavelo 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata da filosofía política de Maquiavelo. En primeiro lugar, preséntase unha actividade 

inicial baseada nun texto de O príncipe. A continuación, atopamos unha presentación da biografía de 

Maquiavelo. O contido distribúese en tres apartados teóricos: o contexto do Renacemento, a nova 

ciencia da política e o nexo entre republicanismo e virtude. Ao final da unidade, preséntanse algúns 

textos complementarios para comentar e reforzar o aprendido. 

Actividade inicial: O fin xustifica os medios? 

Esta actividade formúlase a partir dun texto no que Maquiavelo se pregunta polas accións que debe 

emprender o gobernante e a diferenza entre o discurso e a acción política. A tese central do filósofo 

florentino é que o gobernante debe coidar a súa imaxe pública e buscar a conservación do Estado, un fin 

que converte en loable calquera medio que se empregue para logralo. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Maquiavelo. Vida e obra. 

1.  O Renacemento: contexto histórico. 

2.  A nova ciencia política. 

3.  República e virtude: a política de Maquiavelo. 

O primeiro apartado teórico desta unidade intenta presentar o panorama cultural no que xorde o 

pensamento de Maquiavelo. Esbózase a articulación entre política e moral no pensamento político do 

Renacemento e algunhas ideas que Maquiavelo toma dos seus predecesores para construír a súa propia 

formulación. No segundo apartado, dedicado á ciencia política, expóñense os principios do realismo 

político de Maquiavelo, a súa visión sobre o ser humano e a súa concepción do tempo e da historia. Por 

último, a epígrafe sobre republicanismo e virtude está dedicada a explicar a visión sobre a liberdade 

cívica, as formas de goberno, as vantaxes da república sobre o principado, a relación entre fortuna e 

virtude, e a función política da relixión.  

 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) as metáforas 

sobre os animais e a política, 2) o réxime mixto, 3) a virtude do pobo e 4) as milicias cidadás. 
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No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se expón o 

problema da boa e a mala fortuna na política e «Suxestións para un debate», apartado no que se 

pregunta sobre os vínculos entre realismo político e moral na filosofía política. 

 

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª semana de xaneiro. 

 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a xestación do pensamento político no Renacemento. 

- Entender os principais aspectos do pensamento político de Maquiavelo. 

- Apreciar a contribución da filosofía política de Maquiavelo á historia do pensamento político. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da filosofía política de Maquiavelo. 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Introdución: Maquiavelo. 

Vida e obra. 

-  O Renacemento: contexto 

histórico. Política e moral. 

Predecesores do pensamento 

  1.  Coñecer as teses fundamentais 

do realismo político de Maquiavelo. 

  1.1.  Comprende a importancia 

intelectual do xiro no pensamento 

político do Renacemento. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CCEC 
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político de Maquiavelo. 

-  A nova ciencia política. O 

realismo político. A 

antropoloxía pesimista de 

Maquiavelo. A teoría 

maquiaveliana da historia.  

-  República e virtude: a 

política de Maquiavelo. O 

republicanismo: a liberdade 

cívica. A fortuna e a virtude. A 

función política da relixión. 

  1.2.  Explica as ideas ético-

políticas fundamentais de 

Maquiavelo, e compáraas cos 

sistemas ético-políticos anteriores. 

CCL, 

CAA, 

CCEC, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  1.3.  Entende o sentido do 

realismo político de Maquiavelo e 

as súas concepcións do ser humano 

e da historia. 

CSC, 

CCEC 

  1.4.  Comprende o obxectivo 

crítico do pensamento político de 

Maquiavelo e a súa defensa da 

república. 

CSC, 

CCEC 

 

Unidade 9: Descartes 

Descrición da unidade 

Nesta unidade abórdase a filosofía de Descartes, o iniciador da teoría moderna do coñecemento. En 

primeiro lugar, preséntase unha actividade inicial baseada nun texto do Discurso do método. A 

continuación, encontramos unha presentación da biografía de Descartes. O contido distribúese en tres 

apartados teóricos: o nacemento do racionalismo, a dúbida metódica e o cogito, e o ser humano, a 

liberdade e a moral. Para pechar a unidade preséntanse algúns textos complementarios para comentar e 

reforzar o aprendido. 

Actividade inicial: A busca do método 

Esta actividade arranca dun texto do final da parte primeira do Discurso do método, no que Descartes 

explica como se liberou da tutela dos seus preceptores e decide buscar a verdade no «libro do mundo», 

aínda que finalmente se vexa obrigado a buscar a verdade en si mesmo. Este fragmento é unha boa 

mostra da actitude moderna ante o problema do coñecemento e a superación das autoridades 

tradicionais. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Descartes. Vida e obra. 
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1.  O nacemento do racionalismo. 

2.  A dúbida metódica e o cogito. 

3.  O ser humano, a liberdade e a moral. 

O primeiro apartado teórico desta unidade ofrece unha visión xeral sobre a influencia da ciencia 

moderna na xestación da filosofía cartesiana e introdúcese a achega do método de Descartes, 

explicando as súas regras. No segundo apartado, desenvólvense os puntos centrais da fundamentación 

metafísica do método cartesiano: a dúbida metódica, o cogito, a teoría da substancia, a noción de idea e 

as demostracións sobre a existencia de Deus como garantía do método cartesiano. Finalmente, o 

terceiro apartado trata de explicar o dualismo antropolóxico de Descartes, a súa teoría da interacción 

entre corpo e alma, a teoría da liberdade, a moral cartesiana e a súa concepción sobre as paixóns. 

 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) intuición e 

dedución, 2) a moral cartesiana, 3) a virtude da xenerosidade e 4) a existencia de Deus. 

 

No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se trata da 

relación entre corpo e alma nas Meditacións metafísicas, e «Suxestións para un debate», apartado no 

que se formula a relación entre a razón e as paixóns na filosofía cartesiana. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de xaneiro e 1.ª semana de febreiro. 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a formación do pensamento moderno e a filosofía cartesiana. 

- Entender os principais aspectos do pensamento de Descartes. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Descartes ao pensamento moderno. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da filosofía cartesiana. 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 
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competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    -  Introdución: Descartes. Vida 

e obra. 

-  O nacemento do 

racionalismo.  A influencia da 

ciencia moderna. Un método 

seguro para a ciencia. 

-  A dúbida metódica e o 

cogito. O proceso da dúbida e 

os seus motivos. A primeira 

verdade: «Penso, logo 

existo». A teoría das 

substancias. As ideas e as 

súas clases. Argumentos 

sobre a existencia de Deus.   

-  O ser humano, a liberdade e 

a moral. Alma e corpo: o 

dualismo antropolóxico. A 

liberdade. A moral e as 

paixóns. 

  1.  Entender as características da 

corrente racionalista afondando 

no pensamento de Descartes, 

distinguindo o coñecemento 

metódico e a súa relación coa 

realidade, o cogito e o dualismo 

no ser humano, relacionándoo 

coa filosofía humanista e o 

monismo de Spinoza, valorando a 

súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e apreciando 

criticamente o seu discurso. 

  1.1.  Identifica conceptos do 

racionalismo cartesiano como razón, 

certeza, método, dúbida, hipótese, 

cogito, idea, substancia e 

subxectivismo entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral como 

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 en ser humano, 

comparándoas coas teorías da filosofía 

antiga e medieval. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  1.3.  Describe as respostas da filosofía 

humanista sobre a natureza humana e 

o monismo panteísta de Spinoza, 

identificando os problemas da filosofía 

moderna e relacionándoas coas 

solucións achegadas por Descartes. 

CSC, 

CAA, 

CMCT 



Programación Didáctica 2020-2021 Historia da filosofía 2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        295 

  1.4.  Estima o esforzo da filosofía de 

Descartes por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna, valorando positivamente a 

universalidade da razón cartesiana. 

CCEC, 

CSC, 

CSIEE 

 

Unidade 10: Locke e Hume 

Descrición da unidade 

Esta unidade introdúcenos na filosofía do empirismo británico, particularmente no pensamento de Locke 

e de Hume. A actividade inicial consiste nunhas preguntas sobre un texto de Hume no que analiza a idea 

de causalidade. O contido distribúese en tres apartados teóricos: o empirismo de Locke, o fenomenismo 

e o escepticismo en Hume, e a moral e a filosofía política de ambos os dous. Para pechar a unidade 

preséntanse algúns textos complementarios para comentar e reforzar o aprendido. 

 

Actividade inicial: Que é a causalidade? 

Este texto presenta unha crítica da idea de causalidade, defendendo que entre a causa e o efecto non hai 

unha conexión necesaria. A idea dunha conexión necesaria entre causa e efecto deriva da repetición da 

conxunción entre ambos os dous, é dicir, do hábito. Así pois, esta tese ataca un dos principios básicos do 

racionalismo filosófico. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica aos autores (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas 

epígrafes): 

Introdución: Locke e Hume. Vida e obra. 

1.  O empirismo de Locke. 

2.  Fenomenismo e escepticismo en Hume. 

3.  A moral e a política en Locke e en Hume. 

O primeiro apartado teórico desta unidade presenta as teses centrais do pensamento empirista de 

Locke: a noción de idea e as súas clases, a crítica e a análise da substancia, e a distinción entre esencia 

real e esencia nominal. Ademais, trátase do problema da identidade persoal desde a perspectiva de 

Locke. No segundo apartado, abordamos a filosofía de Hume, especialmente o seu fenomenismo e o seu 

escepticismo: por exemplo, explícase a distinción entre impresión e idea, as impresións externas e 
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internas, a noción do eu, a crítica da noción de causalidade e a análise da noción de individualidade. 

Finalmente, o terceiro apartado ocúpase da teoría moral e da filosofía política de ambos os dous 

filósofos, presentando o utilitarismo moral de Hume, os principios do liberalismo e o contraactualismo en 

Hume e en Locke, e a defensa da sociedade civil e o liberalismo en Locke. 

 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) esencia 

nominal e esencia real (Locke), 2) a asociación de ideas (Hume), 3) o Estado liberal (Locke) e 4) o 

pragmatismo político utilitarista (Hume). 

No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se analiza 

o problema da identidade persoal na filosofía de Locke, e «Suxestións para un debate», apartado no que 

propoñemos a cuestión da orixe das ideas. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

2.ª e 3.ª semanas de febreiro. 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a formación do pensamento empirista. 

- Entender os principais aspectos da filosofía de Locke e de Hume. 

- Apreciar a contribución da filosofía empirista de Locke e de Hume ao pensamento moderno. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do empirismo. 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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-  Introdución: Locke e Hume. 

Vida e obra. 

-  O empirismo de Locke.  As 

ideas e as súas clases. A 

crítica á noción de substancia. 

Esencia nominal e esencia 

real. O problema da 

identidade persoal.  

-  Fenomenismo e 

escepticismo en Hume. 

Impresións e ideas. O espazo 

e o tempo. A semellanza. A 

explicación psicolóxica do eu. 

A crítica ao principio de 

causalidade. A negación da 

identidade persoal.   

-  A moral e a política en 

Locke e en Hume. O 

utilitarismo de Hume. 

Liberalismo e contrato social. 

Sociedade civil e división de 

poderes en Locke. 

  1.  Coñecer as características da 

corrente empirista afondando no 

pensamento de Hume, analizando 

os principios e elementos do 

coñecemento, respecto á verdade, 

as críticas á causalidade e a 

substancia e a defensa do 

emotivismo moral, relacionándoo co 

liberalismo político de Locke, 

identificando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e dos 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e valorando criticamente 

o seu discurso. 

  1.1.  Utiliza conceptos de Hume, 

como escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresións, ideas, hábito, 

contradición, causa, crenza, 

sentimento, mérito, utilidade, 

felicidade, contrato social, 

liberdade e deber, entre outros, 

usándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de 

Hume, distinguindo os principios e 

elementos do coñecemento, 

respecto á verdade, a crítica á 

causalidade e á substancia e o 

emotivismo moral, comparándoas 

coas teorías da filosofía antiga, 

medieval e co racionalismo 

moderno. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  1.3.  Coñece e explica as ideas 

centrais do liberalismo político de 

Locke, identificando os problemas 

da filosofía moderna e 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Hume. 

CSC, 

CAA, 

CCEC 

  1.4.  Valora o esforzo da filosofía 

de Hume por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna, xulgando positivamente 

a busca da felicidade colectiva. 

CCEC, 

CSC, 

CSIEE 

 

Unidade 11 Rousseau 

Descrición da unidade 
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Esta unidade ofrece unha visión xeral da filosofía de Rousseau e o seu contexto, facendo fincapé na súa 

relación co movemento ilustrado. A actividade inicial aborda o tema da educación segundo Rousseau. 

Ademais da introdución biográfica, esta unidade estrutúrase en tres apartados teóricos: Rousseau e os 

ilustrados, a crítica da civilización e o proxecto social e político de Rousseau. Para rematar, temos unha 

batería de textos complementarios para traballar e comentar co alumnado. 

 

Actividade inicial: A boa educación 

Este texto expón a visión da educación que sostén Rousseau no Emilio. No texto, define tres tipos de 

educación: a da natureza, a das cousas e a dos seres humanos. Segundo a conclusión que presenta 

Rousseau, só aquel en quen coinciden as tres está ben educado, aínda que só a terceira é a que os seres 

humanos poden dominar e controlar. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Rousseau. Vida e obra. 

1.  Rousseau e a Ilustración francesa. 

2.  A crítica de Rousseau á civilización. 

3.  O proxecto social e político de Rousseau. 

O primeiro apartado da unidade aborda as relacións de Rousseau coa Ilustración, especialmente con 

Diderot e D'Alembert. Tamén se analizan os motivos de distanciamento e de ruptura co movemento 

ilustrado. No segundo apartado, sobre a crítica rousseauniana á civilización, explícase a noción do 

estado de natureza fronte ao estado social e os trazos do ser humano natural. Ademais, ofrécese unha 

panorámica dos obxectivos da crítica de Rousseau, como ás artes e ás ciencias, e especialmente á 

desigualdade social. Por último, no terceiro apartado preséntase a filosofía da educación, a teoría da 

relixión de Rousseau e os principios xerais da súa filosofía política, como a vontade xeral e o contrato 

social, ademais de relacionalo con outros teóricos da política.  

 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a moralidade 

(conciencia ou razón), 2) a voz do pobo, 3) o amor propio e amor de si e 4) a ciencia e a arte. 

No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se afonda 

no problema da vontade xeral, e «Suxestións para un debate», onde se contrapón a democracia directa 

á representativa ou indirecta, a partir das ideas de Rousseau. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de febreiro. 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a xestación da filosofía de Rousseau e a súa relación coa Ilustración. 

- Entender os principais aspectos da filosofía de Rousseau. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Rousseau ao pensamento moderno. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Rousseau. 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Introdución: Rousseau. Vida 

e obra. 

-  Rousseau e a Ilustración 

francesa. Enfrontamentos e 

polémicas cos seus 

contemporáneos. A ruptura 

cos ilustrados.  

-  A crítica de Rousseau á 

civilización. Estado de 

natureza e estado social. Os 

obxectivos concretos da 

crítica de Rousseau. A orixe 

da desigualdade.    

-  O proxecto social e político 

  1.  Coñecer os principais ideais dos 

ilustrados franceses, afondando no 

pensamento de Rousseau, 

valorando a importancia do seu 

pensamento para o xurdimento da 

democracia mediante unha orde 

social acorde coa natureza humana. 

  1.1.  Comprende os ideais que 

impulsaron os ilustrados franceses 

e explica o sentido e 

transcendencia do pensamento de 

Rousseau, desde a súa crítica social 

ata a defensa do contrato social e 

a vontade xeral. 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Comprende a teoría do 

estado de natureza de Rousseau e 

a súa crítica á cultura. 

CSC, 

CCEC 

  1.3.  Entende a concepción da 

educación de Rousseau e a súa 

visión da relixión. 

CAA, 

CSC, 

CCEC 
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de Rousseau. A filosofía da 

educación: Emilio. A filosofía 

da relixión: a profesión de fe. 

A filosofía política. A doutrina 

sobre o contrato social. A 

vontade xeral. 

  1.4.  Afonda na teoría política de 

Rousseau, comprendendo os seus 

conceptos clave de contrato social 

e vontade xeral. 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 
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Unidade 12: Kant 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta unha panorámica da filosofía de Kant. A unidade arranca cunha actividade sobre 

un texto que expón a concepción da filosofía segundo Kant. Despois disto, encontramos unha introdución 

á vida e a obra do filósofo de Königsberg. A unidade divídese en catro apartados: o primeiro sobre o xiro 

copernicano, o segundo centrado na teoría do coñecemento, o terceiro ocúpase da filosofía práctica e o 

último trata da antropoloxía, a relixión e a historia. Finalmente, temos catro textos complementarios 

para analizar e comentar. 

Actividade inicial: As preguntas da filosofía 

Neste texto das leccións de lóxica, Kant formula as preguntas ás que a filosofía trata de dar resposta. A 

metafísica, a moral, a filosofía da relixión e a antropoloxía son as principais disciplinas da filosofía. 

Ademais, no texto aparece a tese kantiana de que non se aprende filosofía, senón a filosofar. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Kant. Vida e obra. 

1.  O xiro copernicano kantiano. 

2.  A teoría do coñecemento: que podo saber? 

3.  Filosofía práctica: a ética formal de Kant. 

4.  A filosofía da relixión e da historia. 

O primeiro apartado da unidade analiza a concepción kantiana do coñecemento fronte á teoría moderna 

do coñecemento, partindo da crítica ao racionalismo de Wolff, e da síntese de racionalismo e empirismo 

proposta por Kant. No segundo apartado, inténtase explicar o núcleo da epistemoloxía kantiana: a 

distinción entre xuízos analíticos e sintéticos, o proceso do coñecemento e as facultades implicadas nel, a 

diferenciación entre fenómeno e cousa en si, e o papel da dialéctica da razón pura. No terceiro apartado, 

trátase da ética kantiana, destacando o seu carácter formal e prescritivo. Explícase a concepción do 

imperativo categórico, as nocións de autonomía e de heteronomía, e a distinción entre legalidade e 

moralidade. Por último, o cuarto apartado está centrado en tres disciplinas clave da filosofía kantiana: a 

filosofía da historia, a filosofía da relixión e a antropoloxía.    

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a sensibilidade 
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e o entendemento, 2) a liberdade e lei moral, 3) o uso privado e o uso público da razón e 4) a actitude de 

Kant ante a Revolución Francesa. 

No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se explica a 

noción de progreso na filosofía kantiana, e «Suxestións para un debate», no que se propón a cuestión de 

se contar a verdade é un deber absoluto ou se é lexítimo utilizar a mentira. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª e 2.ª semanas de marzo. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a xestación da filosofía de Kant e a súa relación co pensamento moderno. 

- Entender os principais aspectos da filosofía teórica e práctica de Kant. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Kant ao pensamento moderno. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Kant. 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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-  Introdución: Kant. Vida e 

obra. 

-  O xiro copernicano 

kantiano. A filosofía precrítica 

de Kant. É posible a 

metafísica como ciencia? 

-  A teoría do coñecemento: 

que podo saber? Xuízos 

analíticos e sintéticos: a priori 

e a posteriori. As facultades e 

o proceso de coñecemento. A 

distinción entre fenómeno e 

nóumeno ou cousa en si. A 

dialéctica da razón pura. 

-  Filosofía práctica: a ética 

formal de Kant. Aspectos 

esenciais da ética kantiana. 

Os imperativos morais: o 

imperativo categórico. 

Autonomía e heteronomía 

morais. Legalidade e 

moralidade. 

-  A filosofía da historia e da 

relixión. A filosofía da relixión. 

A filosofía da historia. 

Antropoloxía filosófica: que é 

o ser humano? 

  1.1.  Comprender o idealismo 

crítico de Kant, analizando o 

coñecemento transcendental, a lei 

moral e a paz perpetua, 

relacionándoo co racionalismo de 

Descartes, o empirismo de Hume e a 

filosofía ilustrada de Rousseau, 

valorando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna. 

  1.1.  Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidade, entendemento, razón, 

crítica, transcendental, ciencia, innato, 

xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 

intuición, categoría, ilusión 

transcendental, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, imperativo, 

categórico, autonomía, postulado, 

liberdade, dignidade, persoa, paz e 

pacto, entre outros, utilizándoos con 

rigor. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como na 

escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Kant, analizando as 

facultades e os límites do 

coñecemento, a lei moral e a paz 

perpetua, comparándoas coas teorías 

da filosofía antiga, medieval e 

moderna. 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CCL 

  1.3.  Relaciona a teoría política de 

Rousseau coas solucións achegadas 

por Kant. 

CAA, 

CCEC 

 

  1.4.  Respecta o esforzo da filosofía 

de Kant por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Moderna, 

valorando positivamente a dignidade 

e a busca da paz entre as nacións. 

CSC, 

CSIEE 
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Unidade 13: Introdución á filosofía contemporánea 

Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento contemporáneo. En tanto que unidade introdutoria, 

ademais dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico e de tres grandes apartados con 

contidos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en cuestión. 

Texto de presentación: Contra a filosofía unidimensional 

Este texto de Herbert Marcuse serve como introdución ao pensamento contemporáneo. Neste fragmento 

de O home unidimensional, Marcuse critica o neopositivismo por reducir o alcance e a potencia das 

alternativas de pensamento ás ideas establecidas.  

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en tres apartados:  

1.  A filosofía no século xix. 

2.  A filosofía no século xx. 

3.  Últimas tendencias. 

O primeiro apartado está dedicado ás correntes de pensamento que xorden tras o declive do idealismo 

hegeliano. O positivismo, o historicismo e o vitalismo son algunhas das correntes filosóficas do século xix 

que se presentan na unidade. No segundo apartado abórdanse as principais variantes da filosofía do 

século xx. A filosofía analítica, o neopositivismo lóxico, a fenomenoloxía, o existencialismo ou a Escola de 

Frankfurt son as correntes introducidas neste apartado. Finalmente, no último apartado expóñense 

algunhas das tendencias máis recentes da filosofía contemporánea, como a hermenéutica, o 

estruturalismo ou a ética da responsabilidade de Hans Jonas. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de marzo. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender o tránsito da filosofía da época moderna á filosofía contemporánea durante o 

século xix. 

- Entender as principais correntes do pensamento contemporáneo. 

- Apreciar as contribucións principais do pensamento contemporáneo á historia da filosofía. 

- Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento contemporáneo. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A filosofía no século xix. As 

reaccións ao idealismo 

hegeliano. O evolucionismo e o 

positivismo sociais. Historicismo 

e vitalismo. 

-  A filosofía no século xx. 

Filosofía analítica e 

neopositivismo lóxico. 

Fenomenoloxía e 

existencialismo. O marxismo e a 

Escola de Frankfurt. 

-  Últimas tendencias. 

Desenvolvementos da 

hermenéutica. Do 

estruturalismo ao 

neoestruturalismo. Tecnoloxía, 

ética e política. historia 

  1.  Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental 

que supón a filosofía 

contemporánea dos séculos xix e 

xx. 

  1.1.  Comprende a importancia 

intelectual do pensamento 

contemporáneo. 

CMCT, 

CCEC, 

CSC 

  2.  Entender as reaccións ao 

pensamento hegeliano, as teorías 

evolutivas e a relevancia do 

historicismo e do vitalismo. 

  2.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais das correntes principais do 

pensamento contemporáneo. 

CCL, 

CAA 

  3.  Coñecer as características da 

corrente da filosofía analítica e o 

neopositivismo lóxico, así como a 

fenomenoloxía, o existencialismo 

e o marxismo contemporáneo. 

  3.1.  Distingue as respostas das 

principais escolas e correntes da 

filosofía contemporánea aos 

problemas actuais. 

CCL, 

CAA, 

CCEC, 

CD 

  4.  Coñecer as últimas tendencias 

da filosofía do século xx e do 

século xxi. 

  4.1.  Valora o esforzo e analiza 

criticamente os supostos do 

pensamento contemporáneo.  

CCEC, 

CSC, 

CSIEE 
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Unidade14: Marx 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta a filosofía materialista de Marx. Como nos outros casos, a unidade arranca cunha 

actividade baseada nun texto sobre a visión do traballo de Marx. Despois encontramos unha introdución 

biográfica, e tras ela, os apartados sobre a novidade da filosofía de Marx, a súa concepción da 

sociedade, o problema da alienación e a súa teoría da historia. Para pechar a unidade ofrecemos catro 

textos complementarios para analizar. 

Actividade inicial: Traballo e autorrealización 

Este fragmento corresponde a O capital, e trátase dun texto no que Marx define o concepto de traballo. 

Esta noción implica non só unha transformación da realidade, senón tamén da propia natureza humana 

do traballador. Ademais, trata de diferenciar o traballo humano do traballo que poden realizar outros 

animais e conclúe reafirmando a idea principal: o traballo humano implica a realización dun fin que vai 

máis alá da vontade do traballador. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Marx. Vida e obra. 

1.  A novidade filosófica do marxismo. 

2.  A estrutura material da sociedade. 

3.  A alienación e as súas clases. 

4.  Historia e revolución. 

O primeiro apartado explora a formación do pensamento de Marx a partir do materialismo e da crítica 

ao idealismo. En relación con isto, preséntase o obxectivo transformador e emancipador da filosofía de 

Marx. O segundo apartado está centrado en explicar as nocións de infraestrutura e de superestrutura. 

No primeiro caso, defínense conceptos como forzas produtivas, relacións de produción, plusvalía, valor 

de uso e valor de cambio, mentres que no segundo, se explica a función ideolóxica da superestrutura. O 

terceiro apartado está dedicado a explicar a noción de alienación, o seu proceso e os seus niveis de 

desenvolvemento, ademais dos seus diversos tipos: alienación económica, social, relixiosa e política. O 

último apartado céntrase na teoría do materialismo histórico, definido a partir da de materialismo 

dialéctico. Inténtase expoñer a noción de clase social de Marx e a súa concepción da historia como loita 

de clases orientada á eliminación de diferenzas entre elas, é dicir, cara a unha sociedade sen clases. 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a produción, 
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2) a alienación polo traballo, 3) a concepción marxista da historia e 4) o socialismo, a política e a 

revolución. 

No libro dixital pódense encontrar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se afonda 

no tema do fetichismo da mercadoría nel capital, e «Suxestións para un debate», no que se formula o 

debate da utopía como ideal político ou como un perigo para a política. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

1.ª e 2.ª semanas de abril. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a orixe e o obxectivo da filosofía de Marx e a súa relación co pensamento 

contemporáneo. 

- Entender os principais aspectos da filosofía marxista. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Marx ao pensamento contemporáneo. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Marx. 

 

4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

  

    
-  Introdución: Marx. Vida e 

obra. 

-  A novidade filosófica do 

marxismo. Unha nova versión 

do materialismo. A 

transformación do mundo. 

-  A estrutura material da 

sociedade. Infraestrutura e 

  1.  Entender o materialismo 

histórico de Marx, analizando a 

teoría do cambio social, a alienación 

e a crítica ás ideoloxías, 

relacionándoo co idealismo de 

Hegel e con Feuerbach, e 

identificando a influencia de Marx 

no desenvolvemento das ideas e os 

cambios sociais da Idade 

Contemporánea e valorando 

  1.1.  Identifica conceptos de Marx, 

como dialéctica, materialismo 

histórico, praxe, alienación, 

infraestrutura, superestrutura, 

forzas produtivas, medios de 

produción, loita de clases, traballo, 

plusvalía e humanismo, entre 

outros, utilizándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 
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superestrutura. A 

infraestrutura económica. A 

superestrutura ideolóxica. 

-  A alienación e as súas 

clases. A noción de 

alienación. O proceso de 

alienación. Tipos de 

alienación. 

-  Historia e revolución. 

Materialismo histórico e 

materialismo dialéctico. A 

revolución e a loita de clases. 

A utopía dunha sociedade sen 

clases. 

criticamente o seu discurso.   1.2.  Coñece e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Marx, 

examinando o materialismo 

histórico, a crítica ao idealismo, á 

alienación, á ideoloxía, e a súa 

visión humanista do individuo. 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CCL 

  1.3.  Identifica os problemas da 

filosofía contemporánea 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Marx. 

CAA, 

CCEC 

  1.4.  Valora o esforzo da filosofía 

de Marx por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade 

Contemporánea, xulgando 

positivamente a defensa da 

igualdade social. 

CSC, 

CSIEE 

 

Unidade 15:  Nietzsche 

Descrición da unidade 

Esta unidade está dedicada á filosofía de Nietzsche. Seguindo o esquema xeral do libro, a unidade 

empeza cunha actividade sobre un texto do autor dedicado á noción de verdade en relación coa 

aparencia. Tras a introdución biográfica, temos catro apartados que tratan de ofrecer unha visión 

xeneral do pensamento nietzscheano e, para pechar a unidade, temos uns textos complementarios para 

traballar co alumnado. 

 

Actividade inicial: Verdade e aparencia 

Este breve texto está tomado de Máis alá do ben e do mal. Nel, Nietzsche reflexiona sobre a vontade de 

verdade como un prexuízo moral e formula a posibilidade de que o coñecemento sobre o mundo sexa 

unha ficción. Sobre esta ficción non cabería a dualidade verdadeiro-falso, senón un conxunto de graos de 

aparencia. A última idea do texto reivindica a liberdade do filósofo de elevarse por riba das regras da 

gramática, que delimita o noso pensamento. 

Contido teórico da unidade 
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Os contidos temáticos desta unidade distribúense en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 

biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Nietzsche. Vida e obra. 

1.  O nihilismo. 

2.  A crítica á cultura occidental. 

3.  A razón, o coñecemento e a verdade. 

4.  O superhome e o eterno retorno. 

O primeiro apartado teórico da unidade intenta explicar o concepto de nihilismo na filosofía de 

Nietzsche. Para iso, ademais de definilo, distínguense diferentes aspectos deste fenómeno. Tamén se 

presenta o referente cultural da antiga Grecia como modelo para Nietzsche. No segundo apartado 

exponse o método xenealóxico e o seu obxectivo: a orixe e os avatares da formación dos valores 

occidentais. Este método aplícase especialmente na crítica do platonismo e o cristianismo. Ademais, 

introdúcese a distinción entre moral de señores e moral de escravos. No terceiro apartado abórdase a 

crítica de Nietzsche ao optimismo racionalista da filosofía occidental. Esta crítica sinala que no fondo do 

impulso de saber latexa a vontade de poder e que o coñecemento é interpretación. No último apartado, 

introdúcese a crítica á noción tradicional de suxeito e explícanse a teoría do superhome e a do eterno 

retorno, claves do pensamento nietzscheano. 

 

Textos complementarios 

Neste apartado da unidade preséntanse catro textos que tratan de complementar e desenvolver algúns 

dos puntos estudados. Nesta unidade os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a morte de 

Deus, 2) o carácter da conciencia, 3) a crítica ao eu cartesiano e 4) a sociedade dentro do individuo. 

No libro dixital pódense atopar dous apartados máis: «Unha obra, unha cuestión», no que se trata do 

problema da conciencia moral en La xenealoxía da moral, e «Suxestións para un debate», no que se 

formula un debate sobre o impulso tecnolóxico da actualidade. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª e 4.ª semanas de abril. 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a orixe e o obxectivo da filosofía de Nietzsche e a súa relación co pensamento 

contemporáneo. 

- Entender os principais aspectos da filosofía de Nietzsche. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Nietzsche ao pensamento contemporáneo. 
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- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Nietzsche. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) e conciencia e 

expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    -  Introdución: Nietzsche. Vida 

e obra. 

-  O nihilismo. «Deus 

morreu»: as tres vertentes do 

nihilismo. A cultura grega 

como cultura da saúde. 

-  A crítica á cultura 

occidental. O método 

xenealóxico. Contra o 

platonismo e o cristianismo. 

Moral dos señores e moral 

dos escravos. 

-  A razón, o coñecemento e a 

verdade. Un optimismo lóxico 

infundado. A motivación do 

coñecemento: a vontade de 

poder. Coñecer é interpretar.  

-  O superhome e o eterno 

retorno. O suxeito: unidade 

ou pluralidade? «Máis alá do 

ser humano»: o superhome. O 

  1.  Comprender o vitalismo de 

Nietzsche, analizando a crítica á 

metafísica, á moral, á ciencia e á 

linguaxe e entendendo a afirmación 

do superhome como resultado da 

inversión de valores e a vontade de 

poder, relacionándoo co vitalismo 

de Schopenhauer, valorando a súa 

influencia no desenvolvemento das 

ideas e os cambios sociais 

contemporáneos e axuizando 

criticamente o seu discurso. 

 

  1.1.  Define conceptos de Nietzsche, 

como crítica, traxedia, intuición, 

metáfora, convención, perspectiva, 

xenealoxía, transvaloración, 

nihilismo, superhome, vontade de 

poder e eterno retorno, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de 

Nietzsche, considerando a crítica á 

metafísica, a moral, a ciencia, a 

verdade como metáfora e a 

afirmación do superhome como 

resultado do investimento de valores 

e a vontade de poder, comparándoas 

coas teorías da filosofía antiga, 

medieval, moderna e 

contemporánea. 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CCL 
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eterno retorno.   1.3.  Distingue as respostas de 

Schopenhauer na súa afirmación da 

vontade, identificando os problemas 

da filosofía contemporánea e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Nietzsche. 

CAA, 

CCEC 

  1.4.  Estima o esforzo da filosofía de 

Nietzsche por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade 

Contemporánea, valorando 

positivamente a defensa da verdade 

e da liberdade. 

CSC, 

SIEE 
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7. COMPETENCIAS CLAVE PARA TODALAS UNIDADES: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

            Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da 

ciencia na nosa vida cotiá. 

Relaciona as teorías da filosofía do 

autor sobre o coñecemento, a ciencia e 

a metafísica coa actualidade. 

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

Exprésase adecuadamente nos 

comentarios e na corrección das 

actividades, e, especialmente, nos 

exercicios de exposición oral. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 

as estruturas lingüísticas e as 

normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos 

escritos e orais. 

Utiliza os conceptos  con corrección e 

redacta textos con coherencia e 

cohesión sobre a teoría estudada na 

unidade. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

Lectura dos textos da unidade e as súas 

correspondentes actividades de 

comprensión, e especialmente dos 

textos complementarios ao final da 

unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

Analiza criticamente a información para 

a realización de actividades de 

ampliación. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, 

científico-técnica...), e cara ás 

persoas que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes utilizadas para 

ilustrar a unidade coa teoría estudada e 

coñece a importancia do legado da 

filosofía posmoderna para o 

pensamento contemporáneo. 

Competencias sociais e cívicas 

Desenvolver capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

É respectuoso cos compañeiros e as 

compañeiras na discusión en clase das 

teorías estudadas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

Valora positivamente a diversidade das 

achegas dos seus compañeiros e 

compañeiras. 
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Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas. 

Realiza asiduamente as tarefas 

encomendadas de entre as actividades 

presentes no libro de texto. 

Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos do tema. 

Responde creativamente, a partir da 

teoría estudada, as cuestións que piden 

opinión persoal e argumentación 

propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para aprender 

en distintos contextos de 

aprendizaxe. 

Subliña, resume e toma notas que 

permiten establecer conexións entre a 

teoría estudada na unidade e outras 

unidades ou materias. 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

Responde con corrección a maior parte 

de actividades da unidade. 

 

  



Programación Didáctica 2020-2021 Historia da filosofía 2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        314 

8.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, 

consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e cada alumna a axuda pedagóxica que 

necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a 

necesidade de atender esta diversidade. 

No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses 

adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos e alumnas 

resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente 

dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, 

motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alumnos e as alumnas manifestan. 

É preciso, entón, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e as alumnas e adoptar 

as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise 

dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan 

lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns 

traballan durante períodos longos, mentres que outros necesitan descansos; algúns necesitan ser 

reforzados continuamente e outros non; hai os que prefiren traballar sós e os hai que prefiren traballar 

en pequeno ou en gran grupo. 

Dar resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de todo 

proceso educativo é lograr que os alumnos e as alumnas alcancen os obxectivos propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de 

facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.  

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das lagoas ou das dificultades detectadas. 

- Introdución de cada aspecto teórico aténdose ao seu contexto e á súa importancia para temas 

actuais e cotiáns, sempre que iso sexa posible. 

Como actividades de consolidación suxerimos: 

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 

afianzar os contidos teóricos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

- Traballo cos textos complementarios de cada unidade para asentar e consolidar os 

coñecementos adquiridos. 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de 

recuperación-ampliación, atendemos non só os alumnos e as alumnas que presentan problemas no 

proceso de aprendizaxe, senón tamén aqueles que acadaron no tempo previsto os obxectivos propostos.  
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As distintas formas de agrupamento do alumnado e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en 

todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de grande 

importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se 

vaian realizar concretamente, por exemplo, nos procesos de análise e comentario de textos, pois 

consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de 

interese nos alumnos e as alumnas. 

Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual; en 

concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así como nas de 

recuperación e ampliación. 

Debemos acometer, polo tanto, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 

  1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, paradigmas, etc. 

  2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e as alumnas. A variedade e a 

abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como dixemos, ás 

diversas capacidades, intereses e motivacións. 
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9.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Suxerimos a utilización dos materiais seguintes: 

  1. Libro do alumnado. Material didáctico central para Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato. 

  2. Libro dixital. Para Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato disponse duns textos 

complementarios dos filósofos ou as filósofas estudados en cada unidade, recompilados no apartado 

«Unha obra, unha cuestión», e de propostas de temas especialmente relevantes para debater sobre eles 

no apartado «Suxestións para un debate». 

  3. Web do alumnado. Para Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, consiste nalgúns materiais 

complementarios xerais, como un conxunto de breves biografías dalgúns dos filósofos estudados e un 

dicionario básico. Ademais, contén tamén unha selección de textos complementarios para cada unidade. 

  4. Web do profesorado. Para Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato, inclúe todos os recursos da 

web do alumnado e outros recursos expresamente destinados aos docentes, como o solucionario de 

todas as actividades propostas no libro do alumnado e a programación didáctica de cada unidade. 

  5.    Películas 

  6    Apuntes 

  7   Textos dos autores 
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10.  INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

 

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de 

avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero, en calquera caso, nos 

instrumentos que se deseñen deberán estar presentes as actividades seguintes: 

- Actividades conceptuais. Nelas, os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma progresiva as 

súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario 

específico e definir con precisión e con claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de analizar un 

texto, identificando o seu tema, a súa tese e as súas ideas secundarias. Para iso, debe poder expoñer 

os argumentos ou estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de actividades está orientado á comprensión dos contidos temáticos 

das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería poder 

entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles. 

- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, 

posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos. Esta 

actividade pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura ante unha 

tese, etc., ou oralmente, nunha exposición pública ou nun debate. 

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

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

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

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

exercicios e problemas.  

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

que valorar a fiabilidade, a obxectividade, a representatividade, a adecuación ao contexto do alumnado, 

etc., dos devanditos instrumentos 

 

1º O sistema de avaliación será continuo. 

 

2º  De acordo co Proxecto Curricular do Centro establécense tres ou catro avaliacións ó longo do curso. 
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3º Cada avaliación inclúe todo tipo de actividades programadas e desenvolvidas na aula. Alomenos un 

exame e, se fora posible, dous. A nota da avaliación será a media ponderada das notas dos exames. 

Resérvase para o profesor/a un 10 % para avaliar atitudes e traballo o longo do trimestre. 

 

4º A avaliación inclúe as actividades de clase (preguntas, exercicios, comentarios de textos e, en xeral, a 

realización de todo tipo de tarefas), así como as probas obxectivas (exames). 

 

5º A fin de curso na avaliación ordinaria poderá realizarse unha proba global, que servirá de criterio de 

recuperación de materiais pendentes e de determinación da cualificación final. 

 

6º A proba da avaliación extraordinaria (setembro) o mesmo que a programación e probas de pendentes 

realizarase de común acordo entre os membros do departamento. 

 
Recuperacións: 

 

O mecanismo para recuperar materia pendente é a realización de probas escritas adicionais. Unha 

recuperación por cada avaliación. A recuperacion farase ao iniciar a avaliación seguinte. 
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11. Contidos mínimos 

Historia da Filosofía 2 bacharelato: contidos mínimos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe 

Criterios de avaliación transversais a todo o temario de Historia da Filosofía de 2.º de Bacharelato: 

  1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Historia da Filosofía e ser capaz 

de transferir os coñecementos a outros autores ou problemas. 

  2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias 

opinións sobre os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito razoado con outras posicións 

diferentes. 

  3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á 

aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos. 

  4. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos 

traballos de investigación filosófica. 

 

Por unidades: 

 

Tema 1: 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  O nacemento da filosofía 

en Grecia. O comezo da 

filosofía grega. A evolución da 

filosofía presocrática.  

Mito, Logos, Physis, Arjé 

 

Tales, Heráclito, Pitágopras, 

Empédocles Atomistas 

O xiro antropolóxico Sócrates, 

Protágoras, Górxias 

Os grandes sistemas da 

filosofía grega e romana. Os 

sofistas e Sócrates. Platón e 

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e relacionalo coa filosofía 

presocrática, e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e dos sofistas. 

  1.1.  Explica e comprende as 

principais etapas de formación da 

filosofía na antiga Grecia.  

.Distingue o relativismo moral, o 

escepticismo, o convencionalismo e 

o intelectualismo moral socrático 

 

-Expone la aparición da Filosofía 

fronte o Mito 

Identifica autores presocráticos y 

sus propuestas: Tales, Heráclito, 

Pitágopras, Empédocles Atomistas 
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Aristóteles. A filosofía 

durante o helenismo e o 

imperio romano. 

-   

 

 

Unidad 2 Platón 

Descrición da unidade 

Esta segunda unidade trata da filosofía de Platón, e supón a primeira unidade sobre un autor do 

temario. Nela encontramos unha actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica de Platón. 

O contido teórico estrutúrase en catro epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe 

cunha batería de textos para comentar. 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   
-  Introdución. Platón: Vida e 

obra. 

-  Ametafísicadualista. 

Explicación do dualismo nas 

súas versións epistemolóxica, 

ontolóxica e antropolóxica. 

-  Ocoñecementoe 

arealidade. Exposición da 

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e comprender o primeiro 

gran sistema filosófico, o idealismo 

de Platón. 

  1.1.  Utiliza conceptos de Platón, 

como idea, mundo sensible, mundo 

intelixible, ben, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, 

virtude e xustiza, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 
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teoría das ideas, da ontoloxía 

xerarquizada de Platón, os 

problemas da teoría das 

ideas, as formas de 

coñecemento, a teoría da 

reminiscencia e os símiles da 

liña e da caverna. 

-  O ser humano: ética e 

educación. Presentación da 

psicoloxía e da antropoloxía 

de Platón. Intelectualismo 

ético e virtudes da alma. 

Teoría da educación e etapas 

educativas. 

-   

 

 

 

A política. Explicación dos 

principios básicos da filosofía 

política de Platón: teoría do 

filósofo-gobernante, clases e 

funcións sociais, teoría da 

xustiza e formas de goberno. 

 

  2.  Analizar a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

  2.1.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Platón, 

analizando a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

  3.  Relacionar a Platón coa filosofía 

presocrática e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e os sofistas, valorando 

a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

antiga e apreciando criticamente o 

seu discurso. 

  3.1.  Distingue as respostas da 

corrente presocrática en relación 

coa orixe do cosmos, os conceptos 

fundamentais da dialéctica de 

Sócrates e o convencionalismo 

democrático e o relativismo moral 

dos sofistas, identificando os 

problemas da filosofía antiga e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Platón. 

  3.2.  Respecta o esforzo da filosofía 

de Platón por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Grecia antiga, 

valorando o diálogo como método 

filosófico, o nacemento das utopías 

sociais, o sentido do gobernante-

filósofo ou a súa defensa da 

inclusión das mulleres na educación. 
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Unidade 3 Aristóteles 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata de ofrecer unha visión xeral da filosofía de Aristóteles. Nela encontramos unha 

actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica. O contido teórico estrutúrase en cinco 

epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   
-  Introdución: Aristóteles. 

Vida e obra.  

-  principais críticas á filosofía 

de Platón. 

-  Os principios do coñecer. 

Presentación dos principios 

da epistemoloxía aristotélica. 

-  A metafísica. Introdución á 

noción de substancia, á teoría 

das causas e ao hilemorfismo. 

-  Física e psicoloxía. Teoría 

do movemento e orde do 

universo. Psicoloxía: partes da 

alma e teoría do 

entendemento. 

-  Ética e política. 

  1.  Entender o sistema físico 

teleolóxico de Aristóteles. 

  1.1.  Utiliza con rigor conceptos do 

marco do pensamento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleoloxía, lugar natural, 

indución, dedución, abstracción, alma, 

monismo, felicidade e virtude entre 

outros. 

  2.  Examinar a súa concepción 

da metafísica e a teoría do 

coñecemento. 

  2.1.  Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral coma 

na escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Aristóteles, examinando a 

súa concepción da metafísica e a física, o 

coñecemento, a ética eudemonística e a 

política, comparándoas coas teorías de 

Platón. 
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Eudemonismo, teoría das 

virtudes e filosofía política: 

análise das formas de 

goberno. 

  3.  Relacionar a filosofía de 

Aristóteles co pensamento de 

Platón, a física de Demócrito, 

valorando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

Antiga e apreciando 

criticamente o seu discurso. 

  3.1.  Describe as respostas da física de 

Demócrito, identificando os problemas 

da filosofía antiga e relacionándoas coas 

solucións achegadas por Aristóteles. 

  4.  Comprender a ética 

eudemonista e a política de 

Aristóteles. 

  4.1.  Valora o esforzo da filosofía de 

Aristóteles por contribuír ao 

desenvolvemento do pensamento 

occidental, valorando positivamente a 

formulación científica das cuestións. 

 

 

Unidade 4: Agostiño de Hipona 

Descrición da unidade 

Esta unidade temática ocúpase da filosofía de Agostiño de Hipona. De acordo coa estrutura xeral, 

encontramos unha actividade inicial, unha introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos 

principais eixes temáticos. Como nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para 

comentar. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   -  Introdución: Agostiño de 

Hipona. Vida e obra. 

-  Crer para comprender. 

Platonismo e cristianismo. -  

O mal, o ser humano e a 

historia. A creación do mundo 

e do ser humano. A liberdade 

  1.  Explicar a orixe do pensamento 

cristián e o seu encontro coa 

filosofía. 

  1.1.  Explica o encontro da 

filosofía e a relixión cristiá nas súas 

orixes, a través das teses centrais 

do pensamento de Agostiño de 

Hipona. 

  3.  Comprender a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 

  3.1.  Comprende a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 
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e o mal.    4.  Explicar a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

  4.1.  Explica a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

 

Unidade 5 Tomé de Aquino 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata da filosofía de Tomé de Aquino. Seguindo o esquema expositivo, nesta unidade 

abórdanse os principais temas da filosofía tomista. Así pois, encontramos unha actividade inicial, unha 

introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos aspectos centrais do seu pensamento. Como 

nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Tomé de 

Aquino. Vida e obra. 

-  Fe e razón. O aristotelismo 

cristián. Filosofía, e teoloxía. 

-  Metafísica e teoría do 

coñecemento. Demostración 

da existencia de Deus 

Psicoloxía, ética e política. O 

ser humano. A lei moral e a 

lei positiva. 

  1.  Coñecer a síntese de Tomé de 

Aquino, relacionándoo co 

agustinismo, a filosofía árabe e 

xudía e o nominalismo, valorando a 

súa influencia no desenvolvemento 

das ideas e os cambios 

socioculturais da Idade Media. 

  1.1.  Define conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, fe, verdade, 

Deus, lei natural, lei positiva e 

precepto, entre outros, aplicándoos 

con rigor. 

  1.2.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Tomé 

de Aquino, distinguindo a relación 

entre fe e razón, as vías de 

demostración da existencia de Deus 

e a lei moral, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga. 
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  1.3.  Discrimina as respostas do 

agustinismo, identificando os 

problemas da filosofía medieval e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Tomé de Aquino. 

 

 

Unidade 6 Guillerme de Ockham 

Descrición da unidade 

Esta sexta unidade aborda os principais aspectos da filosofía de Guillerme de Ockham. Ademais da 

actividade inicial e a introdución biográfica, ofrécense tres epígrafes coa contextualización da filosofía 

nominalista, a teoría do coñecemento e do significado, así como a psicoloxía, a ética e a crítica do poder 

político que formula Ockham. Ao final da unidade, preséntanse algúns textos complementarios para 

comentar e reforzar o aprendido. 

4CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  Introdución: Guillerme de 

Ockham. Vida e obra. 

-  O horizonte dun 

pensamento novo.  

A reivindicación da 

experiencia e a observación. 

 

  1.  Coñecer algunha das teorías 

centrais do pensamento de 

Guillerme de Ockham, cuxa 

reflexión crítica supuxo a separación 

razón-fe, a independencia da 

Filosofía e o novo impulso para a 

ciencia.  

  1.1.  Coñece as teses centrais do 

nominalismo de Guillerme de 

Ockham e a súa importancia para 

a entrada na Modernidade. 

 

 

 

 

 

Unidade 7: Introdución á filosofía moderna 
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Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento moderno. En tanto que unidade introdutoria, ademais 

dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico de presentación, e de catro grandes epígrafes 

con contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en 

cuestión. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  Renacemento e 

Modernidade. Da Idade 

Media ao Renacemento. O 

humanismo. 

Antropocentrismo e 

naturalismo. A Reforma 

protestante. A revolución 

científica. 

-  O racionalismo. Principais 

ideas do racionalismo. 

Racionalismo e matemáticas. 

O coñecemento e o método. 

-  O empirismo. 

Características fundamentais 

do empirismo. Empirismo e 

racionalismo. A reflexión 

sobre o método en Francis 

Bacon. O pensamento político 

dos empiristas.  

-  A Ilustración.  A confianza 

ilimitada na razón. As ideas 

distintivas do movemento 

ilustrado. A Ilustración en 

Europa.  

  1.  Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental que 

anticipa a Modernidade, dado no 

Renacemento, valorando o novo 

humanismo, o antropocentrismo 

que enxalza a dignitas hominis, a 

investigación dos prexuízos do 

coñecemento por Francis Bacon, e 

as implicacións da revolución 

científica. 

  1.1.  Comprende a importancia 

intelectual do xiro de pensamento 

dado no Renacemento. 

  2.  Entender as características da 

corrente racionalista. 

  2.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do racionalismo. 

  3.  Coñecer as características da 

corrente empirista. 

  3.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do empirismo. 

  4.  Coñecer os principais ideais 

dos ilustrados. 

  4.1.  Comprende os ideais que 

impulsaron os ilustrados franceses. 

 

Unidade 9: Descartes 
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Descrición da unidade 

Nesta unidade abórdase a filosofía de Descartes, o iniciador da teoría moderna do coñecemento. En 

primeiro lugar, preséntase unha actividade inicial baseada nun texto do Discurso do método. A 

continuación, encontramos unha presentación da biografía de Descartes. O contido distribúese en tres 

apartados teóricos: o nacemento do racionalismo, a dúbida metódica e o cogito, e o ser humano, a 

liberdade e a moral. Para pechar a unidade preséntanse algúns textos complementarios para comentar e 

reforzar o aprendido. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Descartes. 

Vida e obra. 

-  O nacemento do 

racionalismo.  A influencia da 

ciencia moderna. Un método 

seguro para a ciencia. 

-  A dúbida metódica e o 

cogito. O proceso da dúbida e 

os seus motivos. A primeira 

verdade: «Penso, logo 

existo». A teoría das 

substancias. As ideas e as 

súas clases. Argumentos 

sobre a existencia de Deus.   

-  O ser humano, a liberdade 

e a moral. Alma e corpo: o 

dualismo antropolóxico. A 

  1.  Entender as características da 

corrente racionalista afondando 

no pensamento de Descartes, 

distinguindo o coñecemento 

metódico e a súa relación coa 

realidade, o cogito e o dualismo 

no ser humano, relacionándoo 

coa filosofía humanista e o 

monismo de Spinoza, valorando a 

súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e apreciando 

criticamente o seu discurso. 

  Identifica conceptos do racionalismo 

cartesiano como razón, certeza, 

método, dúbida, hipótese, cogito, idea, 

substancia e subxectivismo entre 

outros, aplicándoos con rigor. 

  Comprende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como 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 en ser humano, 

comparándoas coas teorías da filosofía 

antiga e medieval. 
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liberdade. A moral e as 

paixóns. 

 Estima o esforzo da filosofía de 

Descartes por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna, valorando positivamente a 

universalidade da razón cartesiana. 

 

Unidade 10: Locke e Hume 

Descrición da unidade 

Esta unidade introdúcenos na filosofía do empirismo británico, particularmente no pensamento de Locke 

e de Hume. A actividade inicial consiste nunhas preguntas sobre un texto de Hume no que analiza a idea 

de causalidade. O contido distribúese en tres apartados teóricos: o empirismo de Locke, o fenomenismo 

e o escepticismo en Hume, e a moral e a filosofía política de ambos os dous. Para pechar a unidade 

preséntanse algúns textos complementarios para comentar e reforzar o aprendido. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  Introdución: Locke e Hume. 

Vida e obra. 

-  Fenomenismo e 

escepticismo en Hume. 

Impresións e ideas. O espazo 

e o tempo. A semellanza. A 

explicación psicolóxica do eu. 

A crítica ao principio de 

causalidade. A negación da 

  1.  Coñecer as características da 

corrente empirista afondando no 

pensamento de Hume, analizando 

os principios e elementos do 

coñecemento, respecto á verdade, 

as críticas á causalidade e a 

substancia e a defensa do 

emotivismo moral, relacionándoo co 

liberalismo político de Locke, 

  Utiliza conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, 

asociación, impresións, ideas, 

hábito, contradición, causa, crenza, 

sentimento, mérito, utilidade, 

felicidade, contrato social, 

liberdade e deber, entre outros, 

usándoos con rigor. 
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identidade persoal.   

-  A moral e a política en 

Locke e en Hume. Liberalismo 

e contrato social. Sociedade 

civil e división de poderes en 

Locke. 

identificando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e dos 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e valorando criticamente 

o seu discurso. 

  Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como na 

escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Hume, distinguindo os 

principios e elementos do 

coñecemento, respecto á verdade, 

a crítica á causalidade e á 

substancia e o emotivismo moral, 

comparándoas coas teorías da 

filosofía antiga, medieval e co 

racionalismo moderno. 

  1.3.  Coñece e explica as ideas 

centrais do liberalismo político de 

Locke, identificando os problemas 

da filosofía moderna e 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Hume. 

 

 

 

 

Unidade 12: Kant 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta unha panorámica da filosofía de Kant. A unidade arranca cunha actividade sobre 

un texto que expón a concepción da filosofía segundo Kant. Despois disto, encontramos unha introdución 

á vida e a obra do filósofo de Königsberg. A unidade divídese en catro apartados: o primeiro sobre o xiro 

copernicano, o segundo centrado na teoría do coñecemento, o terceiro ocúpase da filosofía práctica e o 

último trata da antropoloxía, a relixión e a historia. Finalmente, temos catro textos complementarios 

para analizar e comentar. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Kant. Vida e 

obra. 

-  O xiro copernicano 

kantiano. A filosofía 

precrítica de Kant. É posible a 

metafísica como ciencia? 

-  A teoría do coñecemento: 

que podo saber? Xuízos 

analíticos e sintéticos: a priori 

e a posteriori. As facultades e 

o proceso de coñecemento. A 

distinción entre fenómeno e 

nóumeno ou cousa en si. A 

dialéctica da razón pura. 

-  Filosofía práctica: a ética 

formal de Kant. Aspectos 

esenciais da ética kantiana. 

Os imperativos morais: o 

imperativo categórico. 

Autonomía e heteronomía 

morais. Legalidade e 

moralidade. 

-  A filosofía da historia e da 

relixión. A filosofía da 

relixión. A filosofía da 

historia. Antropoloxía 

filosófica: que é o ser 

humano? 

  Comprender o idealismo crítico de 

Kant, analizando o coñecemento 

transcendental, a lei moral e a paz 

perpetua, relacionándoo co 

racionalismo de Descartes, o 

empirismo de Hume e a filosofía 

ilustrada de Rousseau, valorando a 

súa influencia no desenvolvemento 

das ideas e os cambios 

socioculturais da Idade Moderna. 

   Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidade, entendemento, razón, 

crítica, transcendental, ciencia, innato, 

xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 

intuición, categoría, ilusión 

transcendental, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, imperativo, 

categórico, autonomía, postulado, 

liberdade, dignidade, persoa, paz e 

pacto, entre outros, utilizándoos con 

rigor. 

 Entende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral como na escrita, as 

teorías fundamentais da filosofía de 

Kant, analizando as facultades e os 

límites do coñecemento, a lei moral e 

a paz perpetua, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga, medieval e 

moderna. 

 Relaciona a teoría política de 

Rousseau coas solucións achegadas 

por Kant. 

 Respecta o esforzo da filosofía de 

Kant por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Moderna, 

valorando positivamente a dignidade 

e a busca da paz entre as nacións. 
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Unidade 13: Introdución á filosofía contemporánea 

Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento contemporáneo. En tanto que unidade introdutoria, 

ademais dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico e de tres grandes apartados con 

contidos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en cuestión. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  A filosofía no século xix. As 

reaccións ao idealismo 

hegeliano.  

-  A filosofía no século xx. 

Filosofía analítica e 

neopositivismo lóxico. 

 

   Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental 

que supón a filosofía 

contemporánea dos séculos xix e 

xx. 

  Comprende a importancia 

intelectual do pensamento 

contemporáneo. 

  Coñecer as últimas tendencias 

da filosofía do século xx e do 

século xxi. 

  Valora o esforzo e analiza 

criticamente os supostos do 

pensamento contemporáneo.  
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Unidade14: Marx 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta a filosofía materialista de Marx. Como nos outros casos, a unidade arranca cunha 

actividade baseada nun texto sobre a visión do traballo de Marx. Despois encontramos unha introdución 

biográfica, e tras ela, os apartados sobre a novidade da filosofía de Marx, a súa concepción da 

sociedade, o problema da alienación e a súa teoría da historia. Para pechar a unidade ofrecemos catro 

textos complementarios para analizar. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

  

   
-  Introdución: Marx. Vida e 

obra. 

-  A novidade filosófica do 

marxismo. Unha nova versión 

do materialismo. A 

transformación do mundo. 

-  A estrutura material da 

sociedade. Infraestrutura e 

superestrutura. A 

infraestrutura económica. A 

superestrutura ideolóxica. 

-  A alienación e as súas 

clases. A noción de 

alienación. O proceso de 

alienación. Tipos de 

alienación. 

  1.  Entender o materialismo 

histórico de Marx, analizando a 

teoría do cambio social, a alienación 

e a crítica ás ideoloxías, 

relacionándoo co idealismo de 

Hegel e con Feuerbach, e 

identificando a influencia de Marx 

no desenvolvemento das ideas e os 

cambios sociais da Idade 

Contemporánea e valorando 

criticamente o seu discurso. 

  1.1.  Identifica conceptos de Marx, 

como dialéctica, materialismo 

histórico, praxe, alienación, 

infraestrutura, superestrutura, 

forzas produtivas, medios de 

produción, loita de clases, traballo, 

plusvalía e humanismo, entre 

outros, utilizándoos con rigor. 

  1.2.  Coñece e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Marx, 

examinando o materialismo 

histórico, a crítica ao idealismo, á 

alienación, á ideoloxía, e a súa 

visión humanista do individuo. 

  1.3.  Identifica os problemas da 

filosofía contemporánea 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Marx. 
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7. Psicología 

‹‹La psicología, como rama del saber, tiene como objetivos básicos el 

autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las 

conductas e interrelaciones entre los individuos, conocimientos que ayudarán al 

alumnado de 2.º de Bachillerato a madurar como ser humano, a entender la 

conducta de aquellos con quienes convive y a desarrollar estrategias para resolver las 

cuestiones que pueden aparecer en su vida personal y laboral. En este sentido, la 

materia de Psicología se orienta hacia los intereses y curiosidades de esa fase del 

desarrollo humano en la que el alumnado está inmerso, donde la curiosidad por las 

cuestiones psicológicas unida al desarrollo de sus capacidades cognoscitivas le 

permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos humanos desde sus 

bases humanísticas y científicas; se dirige, por ello, a quienes tienen interés por la 

investigación y la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales 

subyacentes. 

Puesto que en el origen de los fenómenos psíquicos encontramos factores 

determinantes, tanto biológicos como culturales, uno de los rasgos inherentes de la 

psicología es su concepción como saber humanístico y como ciencia biológica. Es 

necesario mostrar esa pluralidad, generada por la multiplicidad y complejidad de los 

problemas humanos y que supone relacionar sus elementos con los de la biología, la 

química, la filosofía, la sociología y la economía. 

Los elementos de esta materia se organizan en seis bloques, estrechamente 

relacionados entre sí. Partiendo de la consideración de la Psicología como ciencia, se 

analizan los fundamentos biológicos de la conducta, las capacidades cognitivas como 

la percepción, la memoria y la inteligencia, profundizando en el aprendizaje y la 

construcción de nuestra personalidad individual y social. 

Esta materia ayuda a entender el sentido del aprendizaje, de la competencia de 

aprender a aprender, al incluirse el aprendizaje como objeto de estudio. Los múltiples 

sistemas teóricos, con sus propuestas, métodos y conclusiones, fomentarán la 

adquisición de un pensamiento autónomo y desarrollarán su capacidad crítica, al 

permitir al alumnado contrastar las diferentes posturas explicativas sobre un mismo 

fenómeno psíquico-conductual y aprender a diferenciar entre el saber científico y los 

prejuicios y falsas creencias que pueda poseer sobre los temas tratados. 

En tanto que saber científico, la investigación es esencial en Psicología, encontrando 

en ella una riqueza metodológica que articula saberes de naturaleza tanto deductiva 

como experimental. La psicología también trata el estudio de los métodos científicos 

y tecnológicos propios de la materia, comprendiendo los elementos y procedimientos 

fundamentales de la investigación y la experimentación propia de esta ciencia, 

conociendo y valorando su contribución en el cambio de las condiciones de vida. 

Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 

 Bloque 1. La psicología como ciencia. 

 Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta. 

 Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 

 Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 

pensamiento. 

 Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 

afectividad. 

 Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
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Contenidos y criterios de avaliación por unidades 

 

 

 

 

UNIDAD 1. La psicología como ciencia 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se adentrarán en la psicología y 

deberán diferenciarla de aquello que no pertenece a esta rama del conocimiento. 

Analizarán la evolución histórica desde sus orígenes hasta la revolución científica. 

Verán los aspectos que hacen de la psicología una ciencia. Reconocerán las distintas 

escuelas psicológicas, fijándose en sus diversos enfoques, así como en sus similitudes 

y diferencias. Identificarán los diferentes objetos de estudio de la psicología. 

Diferenciarán los métodos comprensivos y los objetivos en psicología. Determinarán 

los objetivos, diseños y procesos que se emplean en la investigación psicológica. 

Como tareas finales analizarán el debate existente sobre qué factor influye más en el 

comportamiento a través de un texto y estudiarán un caso sobre la ley de Yerkes-

Dodson. 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el concepto de psicología y que 

estudia la conducta y los procesos mentales y emocionales de las personas. 

Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren algunas dificultades a la 

hora de comprender algunos conceptos abstractos relacionados con la psicología. 

También es posible que les resulte complicado diferenciar las características de las 

distintas escuelas de psicología. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de septiembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA La psicología. 

Las raíces históricas de la psicología. 

La psicología como ciencia. 

Las escuelas psicológicas. 

Los objetos de estudio de la psicología. 

La metodología de la psicología. 

La investigación en psicología. 

Identificación de las características de la psicología. 

Análisis de la evolución de la psicología. 

Reconocimiento de las diferentes escuelas psicológicas. 

Identificación de los objetos de estudio de la psicología 

(psicología básica y aplicada). 

Diferenciación de los métodos en psicología (comprensivos 

y objetivos). 

Determinación de los objetivos, diseños y procesos de la 

B1-1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del 

conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la 

conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que 

se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la 

autonomía, la investigación y la innovación. 

B1-2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 

psicología, sus objetivos, características, ramas y técnicas de 

investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, 

con otras ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos 

humanos, como la Filosofía, la biología, la antropología, la 

economía, etc. 

B1-3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes 

de la psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales problemas planteados y las 

soluciones aportadas por las diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas y realizando un análisis crítico de textos 

significativos y breves de contenido psicológico, en el que 

identifiquen las problemáticas planteadas y las relacionen con 

lo estudiado en la unidad. 
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investigación en psicología. 

Análisis de datos a partir de la interpretación  

de tablas y gráficos. 

Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre 

los procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

Valoración del trabajo de búsqueda de información en 

diversas fuentes. 
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-1. Entender y apreciar la especificidad e 

importancia del conocimiento psicológico, 

como ciencia que trata de la conducta y los 

procesos mentales del individuo, valorando 

que se trata de un saber y una actitud que 

estimula la crítica, la autonomía, la 

investigación y la innovación. 

B1-1.1. Explica y construye un marco de 

referencia global de la psicología, desde 

sus orígenes en Grecia (en las filosofías de 

Platón y Aristóteles) hasta su 

reconocimiento como saber independiente 

de la mano de Wundt, Watson, James y 

Freud, definiendo las diferentes acepciones 

del término psicología a lo largo de su 

evolución, desde el etimológico, como 

“ciencia del alma”, a los aportados por las 

diferentes corrientes actuales: 

conductismo, cognitivismo, psicoanálisis, 

humanismo o Gestalt. 

Identifica la psicología como una ciencia 

frente a otras ramas del conocimiento. 

Analiza la evolución de la psicología, desde 

sus orígenes hasta las corrientes actuales, y 

sus autores. 

Reconoce las distintas escuelas psicológicas 

y sus características. 

Pág. 11. 

Acts. 1, 2 y 5 

Pág. 13. 

Acts. 6 a 11 

Pág. 21. 

Acts. 16 a 20 

CL 

AA 

SC 

IE 

B1-1.2. Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas por 

otros saberes. 

Reconoce y valora las cuestiones que hacen 

de la psicología una ciencia frente a otros 

saberes. 
Pág. 15. 

Acts. 12 a 15 
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-2. La organización de las áreas 

cerebrales y las funciones que ejecutan, 

localizando en un dibujo dichas áreas. 

Identificar la dimensión teórica y práctica 

de la psicología, sus objetivos, 

características, ramas y técnicas de 

investigación, relacionándolas, como 

ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la Filosofía, la 

biología, la antropología, la economía, etc. 

B1-2.1. Explica y estima la importancia de 

los objetivos que caracterizan a la 

psicología: describir, explicar, predecir y 

modificar. 

Reconoce los objetivos de la investigación 

en psicología, sus diseños y sus distintas 

fases. 

Pág. 28. 

Acts. 29 a 33 

CL 

AA 

IE 

B1-2.2. Distingue y relaciona las facetas 

teórica y práctica de la psicología, 

identificando las diferentes ramas en que 

se desarrollan (clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades físico-deportivas, de 

la educación, forense, de la intervención 

social, ambiental, etc.), investigando y 

valorando su aplicación en los ámbitos de 

atención en la comunidad, como en la 

familia e infancia, tercera edad, 

discapacidades, mujer, juventud, minorías 

sociales e inmigrantes, cooperación para el 

desarrollo, etc. 

Identifica los objetos de estudio de la 

psicología y los organiza en función de si 

pertenecen a la psicología básica o a la 

psicología aplicada. 

Pág. 23. 

Acts. 21 a 27 

B1-2.3. Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, como 

son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, 

hermenéutica, test, entrevista personal, 

Describe los métodos comprensivos y 

objetivos que se utilizan en la psicología. 

Pág. 28. 

Acts. 29 a 33 
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dinámica de grupos…) y objetivos 

(observación, descripción, 

experimentación, explicación, estudios de 

casos, etc.). 
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BLOQUE 1. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 

B1-3. Reconocer y expresar las 

aportaciones más importantes de la 

psicología, desde sus inicios hasta la 

actualidad, identificando los principales 

problemas planteados y las soluciones 

aportadas por las diferentes corrientes 

psicológicas contemporáneas y realizando 

un análisis crítico de textos significativos y 

breves de contenido psicológico, en el que 

identifiquen las problemáticas planteadas 

y las relacionen con lo estudiado en la 

unidad. 

B1-3.1. Explica y reconoce la importancia 

de las aportaciones que la psicológica ha 

realizado en la comprensión de los 

fenómenos humanos, identificando los 

problemas específicos de los que se ocupa y 

las conclusiones aportadas. 

Reconoce la aplicación práctica de las 

aportaciones de la psicología. Pág. 23. 

Acts. 24, 26 y 28 

Pág. 28. Act. 32 

CL 

AA 

SC 

B1-3.2. Utiliza su capacidad de aprender a 

aprender, realizando sus propios mapas 

conceptuales acerca de las siguientes 

teorías: psicoanálisis, conductismo, teoría 

cognitiva, Gestalt, humanismo y 

psicobiología, utilizando medios 

informáticos. 

Realiza esquemas, mapas conceptuales, 

ejes cronológicos que recojan los distintos 

aspectos de la psicología. 
Pág. 13. Act. 9 

Pág. 15. Act. 14 

Pág. 28. Act. 29 

CL 

AA 

SC 

B1-3.3. Analiza y valora críticamente textos 

sobre los problemas, las funciones y las 

aplicaciones de la psicología de autores 

como W. Wundt, S. Freud,  

A. Maslow, W. James y B. F. Skinner, entre 

otros. 

Analiza textos sobre aplicaciones de la 

psicología y busca información sobre su 

validez y vigencia. 

Pág. 30. 

Acts. 1 a 7 

Pág. 31. 

Acts. 1 a 6 

CL 

AA 

SC 

B1-3.4. Utiliza su iniciativa para exponer 

sus conclusiones de forma argumentada, 

mediante presentaciones gráficas,  

Utiliza las nuevas tecnologías para 

presentar sus trabajos mostrando su 

iniciativa. 

Pág. 30. Act. 6 
CL 

CD 
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en medios audiovisuales. AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Observación directa. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Evaluación por competencias, prueba 

correspondiente a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Bienvenido a la psicología (página 7). Introducción a la psicología (página 8). Acerca del alma (página 10). «Los métodos de la 

psicología», Lecturas de historia de la psicología (página 13). Ciencia y conducta humana (página 16). El poder de la persona (página 17). Estudios 

cognitivos y desarrollo curricular (página 19). La conducta y el ambiente (página 28). Ley de Yerkes-Dodson (página 29). 

Expresión oral y escrita. Describir una situación común en la que haya que razonar describiendo los pasos que se han ido dando (página 11). Escribir un 

texto en el que se defiendan los argumentos sobre qué influye más en el comportamiento: herencia (genética) o ambiente (página 28). 

Comunicación audiovisual. La pirámide de Maslow (página 17); principales escuelas psicológicas(página 19); ramas de la psicología (página 20); 

métodos científicos (página 22); modelo general de investigación científica (página 26); la psicología (página 27). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Búsqueda de información sobre pseudociencias que en la actualidad se 

ocupen de temas propios de la psicología (página 9). Búsqueda de información sobre una ciencia fáctica (página 13). Búsqueda de información sobre 

las diferentes escuelas psicológicas que se encuentran vigentes (página 19). Búsqueda de información sobre la logoterapia (página 19). Búsqueda de 

información sobre los experimentos de Watson y Ainsworth (página 26). Búsqueda de información sobre uno de los siguientes experimentos: los monos 

de Harlow, el caso de David Reimer o el experimento de Carney Landis (página 26). Búsqueda de información en Internet sobre los estudios 

encaminados a resolver el debate entre conducta y ambiente (página 28). 

Emprendimiento. Elaborar un estudio que confirme o falsee la teoría de la U invertida (página 29). 
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UNIDAD 2. FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema los fundamentos 

neurológicos de la conducta, para ello empezarán por estudiar la evolución del 

sistema nervioso desde los primeros homínidos hasta el homo sapiens, estudiarán a 

continuación las neuronas y su funcionamiento, el sistema nervioso central, el 

sistema nervioso periférico algunas patologías cerebrales y los métodos de 

exploración y estudio del cerebro. Verán también, para empezar el tema, la 

exposición de un caso (cerebro adicto) y como conclusión estudiarán otro caso 

(atrapado en el tiempo). 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la morfología neuronal y la 

morfología general del sistema nervioso humano y los órganos de los sentidos, que se 

estudian en biología. 

Previsión de dificultades. Es posible que surja alguna dificultad para comprender el 

complejo mecanismo de la transmisión de los impulsos nerviosos. 
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Sugerencia de temporalización: segunda semana de octubre  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta Evolución del sistema nervioso humano: Factores de 

desarrollo del sistema nervioso; cambios evolutivos; la 

evolución humana, del mono al homo sapiens sapiens. 

El sistema nervioso humano: organización del sistema 

nervioso; las meninges. La barrera hematoencefálica. 

Las células nerviosas: las neuronas. Morfología neuronal. 

Tipos de neuronas. La sinapsis. El impulso nervioso. 

Receptores sensoriales y efectores. La plasticidad cerebral. 

Sistema nervioso central: La médula espinal. El encéfalo. 

La corteza cerebral o córtex. Áreas funcionales de la 

corteza cerebral. Sistema límbico y ganglios basales. 

Sistema nervioso periférico: sistema nervioso somático y 

autónomo; los nervios. 

Patologías cerebrales: accidentes cardiovasculares; 

tumores cerebrales; traumatismos craneoencefálicos; 

encefalitis; epilepsia; enfermedades neurodegenerativas. 

Métodos de exploración y estudio del cerebro: Técnicas de 

imagen y activación cerebral; técnicas psicofisiológicas; 

métodos lesivos; métodos farmacológicos. 

B2-1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución 

del cerebro humano distinguiendo sus características 

específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la 

importancia del desarrollo neurológico y las consecuencias que 

de ellas se derivan. 

B2-2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del 

sistema nervioso central, fundamentalmente del encéfalo 

humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 

funciones que determinan la conducta de los individuos. 

B2-3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de 

investigación del cerebro y su impacto en el avance científico 

acerca de la explicación de la conducta y en la superación de 

algunos trastornos y enfermedades mentales. 
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Análisis de datos a partir de la interpretación  

de tablas y gráficos. 

Reflexión sobre un caso: cerebro adicto. 

Estudio de un caso: atrapado en el tiempo. 

Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

Valoración del trabajo de búsqueda de información en 

diversas fuentes. 
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BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Explicar, desde un enfoque 

antropológico, la evolución del cerebro 

humano distinguiendo sus características 

específicas de las de otros animales, con el 

fin de apreciar la importancia del desarrollo 

neurológico y las consecuencias que de ellas 

se derivan. 

B2-1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel 

anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de encéfalos 

animales comparándolos con el del hombre. 

Interpreta una tabla de datos sobre la 

evolución del cerebro en los homínidos y 

busca información sobre las diferencias que 

existen entre los cerebros de simios, 

humanos y perros. 

Pag. 36. 

Comentario de 

texto 

Pág 37. Act. 1 

CL 

CMCT 

AA 

B2-1.2. Investiga, a través de internet, la 

filogénesis humana y la evolución del 

cerebro, explicando y apreciando la relación 

directa que mantiene con el desarrollo de la 

conducta humana. 

Busca información en internet y otras 

fuentes para comprender y valorar la 

importancia del estudio de la evolución del 

cerebro humano y su relación con la 

conducta. 

Pág 37. 

Acts. 1, 2 y 3 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2. Analizar y apreciar la importancia de 

la organización del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo humano, 

distinguiendo las diferentes localizaciones y 

funciones que determinan la conducta de 

los individuos. 

B2-2.1. Realiza una presentación, con 

medios informáticos, en colaboración 

grupal, sobre la morfología neuronal y la 

sinapsis, describiendo el proceso de 

transmisión sináptica y los factores que la 

determinan, el impulso nervioso y los 

neurotransmisores. 

Conoce y describe la morfología neuronal, el 

proceso de transmisión sináptica, los 

factores que la determinan: el impulso 

nervioso, los neurotransmisores, y el 

mecanismo de receptores sensoriales y 

efectores 

Pág 45. 

Acts. 11 a 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2.2. Investiga y explica la organización 

de las áreas cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas 

Describe y explica la organización de las 

áreas cerebrales y las funciones que 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas 

Pág 49. 

Acts. 16 a 19 

CL 

CMCT 
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áreas. áreas. AA 

CEC 
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BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-3. Entender y valorar las diferentes 

técnicas actuales de investigación del 

cerebro y su impacto en el avance científico 

acerca de la explicación de la conducta y en 

la superación de algunos trastornos y 

enfermedades mentales. 

B2-3.1. Describe y compara las diferentes 

técnicas científicas de investigación del 

cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 

intervenciones directas y estudio de casos. 

Conoce y describe los distintos métodos de 

exploración y estudio del cerebro: Las 

técnicas de imagen y exploración cerebral, 

las técnicas psicofísicas, los métodos lesivos 

y los métodos farmacológicos 

Pág 54. 

Acts. 29 a 32 

CL 

AA 

B2-3.2. Analiza y aprecia el impulso que 

estas técnicas de investigación cerebral han 

dado al conocimiento del comportamiento 

humano y a la solución de algunas 

patologías existentes. 

Analiza y valora el impulso que han dado 

estas técnicas de investigación al 

conocimiento del comportamiento humano 

y al tratamiento de algunas patologías 

cerebrales. 

Pág 53. 

Comentario de 

texto 

Pág 54. Act. 30 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Vilayanur S. Ramachandran, (pág. 32); cerebro adicto, (pág.33);J. Vauclair, El hombre y el mono, 

(pág.36); J. L. Arsuaga, Asesinato en Atapuerca: el lado oscuro de la moneda humana, (pág.37); E. de Benito, Desarrollada una “lanzadera” para llevar 

fármacos hasta el cerebro, (pág.39); D. Coon y J. Mitterer, Introducción a la psicología, (pág.41); M. Pérez Álvarez y H. González Pardo, La invención de 

los trastornos mentales, (pág.44); J. Wilmore y D. Costill, Fisiología del esfuerzo y del deporte, (pág.50); F. Micheli, M. Nogués, J. Asconapé, M. 

Fernández Pardal y J. Biller, Tratado de neurología clínica, (pág.51); J. Nevid, Psicología, conceptos y aplicaciones, (pág.53); A. Mutané Sánchez, La 

mente y el cerebro, (pág.56); M. Kaku, El futuro de nuestra mente, (pág.57). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.33, 36, 37, 39, 41, 44, 50, 51 y 53); actividades 2 y 3, (pág.37); actividades 9 y 

10, (pág.39); actividades 12 y 13, (pág.45); actividad 22, (pág.50); actividad 28, (pág.52); actividades 30 y 31, (pág.54); actividades 1, 2 y 3, (pág.56); 

actividades 1 y 2, (pág.57). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 32 y 33); Tabla: clasificación del ser humano: esquema: sistema 

nervioso, (pág.34); Tabla: la evolución de los homínidos, (pág. 35);Tabla: evolución del ser humano, (pág. 37);Tabla: sistema nervioso humano, (pág. 

38); dibujo esquemático: trasmisión del impulso nervioso, (pág. 42);esquema: sistema nervioso, (pág.44); esquema: tipos de efectores, (pág.45); Tabla: 

diferencias entre hemisferios cerebrales, (pág. 48); Tabla: técnicas psicofisiológicas, (pág. 54); esquema resumen de la unidad, (pág.56); fotografías e 

Imágenes descriptivas (págs. 35, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56 y 57). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 1, busca en internet, (pág. 37); actividad 25, busca en internet, 

(pág. 52); actividad 5, busca en internet, (pág. 56); actividad 5, busca en internet, (pág. 57). 

Emprendimiento. Actividades 4 y 7, (pág. 56), Actividad 4, (pág. 57). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 56). 

Valores personales. Actividad 3, (pág. 56). 
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UNIDAD 3. Fundamentos genéticos de la conducta 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos estudiarán los fundamentos y 

evolución de la genética desde los primeros estudios de Mendel hasta el 

descubrimiento del genoma humano. Verán también conceptos básicos de genética y 

algunas anomalías cromosómicas estructurales y numéricas. Pasarán luego a 

estudiar el comportamiento animal y los instintos humanos, el sistema endocrino, 

algunas alteraciones hormonales relacionadas con sintomatología psicológica y por 

último las diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y mujeres. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado en la asignatura de 

biología las glándulas endocrinas las hormonas que segregan y su función. 

Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren cierta dificultad 

para dominar el abundante vocabulario técnico que aparece en la unidad relacionado 

con el sistema endocrino, las alteraciones genéticas y los síndromes que causan. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta Evolución y genética: Mendel y sus seguidores; el 

neodarwinismo; la genética molecular; La clonación de la 

oveja Dolly; el genoma humano. 

Conceptos básicos de genética: mecanismos de la 

herencia; transmisión genética; el ADN; ¿herencia o 

ambiente? 

Anomalías genéticas: anomalías cromosómicas 

estructurales y numéricas. 

Comportamiento animal: etología frente a psicología 

experimental; instintos y reflejos; la etología como ciencia. 

Los instintos humanos: conducta alimentaria; conducta de 

cortejo; vínculos de apareamiento; crianza; conducta 

social; conducta agresiva. 

Bases hormonales de la conducta: el sistema endocrino. 

Glándulas rectoras: hipófisis; hipotálamo. 

Glándulas con funciones específicas: tiroides; paratiroides; 

timo; glándulas suprarrenales; páncreas; glándula pineal; 

gónadas y hormonas sexuales. 

B2-4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas 

que determinan la conducta humana, apreciando la relación 

de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando 

el origen de algunas enfermedades producidas por 

alteraciones genéticas. 

B2-5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino 

sobre el cerebro y los comportamientos derivados de ello, con 

el fin de valorar la importancia de la relación entre ambos. 
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Alteraciones hormonales y sintomatología psicológica. 

Diferencias genéticas y endocrinas entre hombres y 

mujeres. 

Exposición de un caso: ¿por qué a mí? 

Estudio de un caso: Bruce, Brenda y David. 

Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

Valoración del trabajo de búsqueda de información en 

diversas fuentes. 
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BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-4. Comprender y reconocer algunas de 

las bases genéticas que determinan la 

conducta humana, apreciando la relación 

de causa y efecto que puede existir entre 

ambas y destacando el origen de algunas 

enfermedades producidas por alteraciones 

genéticas. 

B2-4.1. Explica la influencia de los 

componentes genéticos que intervienen en 

la conducta e investiga y valora si éstos 

tienen efectos distintivos entre de la 

conducta femenina y masculina. 

Localiza y selecciona información en 

internet para explicar las diferencias 

genéticas entre hombres y mujeres, y valora 

su influencia en la conducta femenina y 

masculina. 

Pág 64. 

Acts 2 y 4 

Pág 80. Act 35 

CL 

CMCT 

AA 

B2-4.2. Relaciona y aprecia la importancia 

de las alteraciones genéticas con las 

enfermedades que producen modificaciones 

y anomalías en la conducta, utilizando el 

vocabulario técnico preciso: mutación, 

trisomía, monosomía, deleción, etc. 

Relaciona las distintas alteraciones 

genéticas con los síndromes que causan y 

los describe utilizando términos precisos 

como deleción, monosomía, trisomía, etc. 

Pág 68. 

Acts 12 a 15 

CL 

CMCT 

AA 

B2-4.3. Localiza y selecciona información en 

internet acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por alteraciones 

genéticas, tales como el síndrome de Down, 

el síndrome de Turner, síndrome del 

maullido de gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras. 

Busca información en internet para conocer 

y describir los descubrimientos más 

relevantes para el tratamiento de las 

anomalías genéticas. 
Pág 68. 

Acts 12 a 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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BLOQUE 2. Fundamentos biológicos de la conducta (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-5. Investigar y resumir la influencia del 

sistema endocrino sobre el cerebro y los 

comportamientos derivados de ello, con el 

fin de valorar la importancia de la relación 

entre ambos. 

B2-5.1. Realiza, en colaboración grupal, un 

mapa conceptual del sistema endocrino, 

apreciando su influencia en la conducta 

humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, 

páncreas/depresión, sexuales/climaterio, 

etc. 

Busca información en internet sobre 

algunas hormonas para investigar su 

influencia en el comportamiento humano y 

la salud mental. Pág. 79. 

Acts. 27 a 32 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

B2-5.2. Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre hombres y mujeres y 

sus efectos en la conducta, valorando el 

conocimiento de estas diferencias como un 

instrumento que permite un mejor 

entendimiento y comprensión entre las 

personas de diferente género. 

Investiga en internet y otras fuentes para 

explicar la influencia de las hormonas 

sexuales en la conducta de hombres y 

mujeres. 
Pág. 80. 

Acts. 33 a 36 

CL 

CMCT 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Miguel Moreno Muñoz, (pág. 58); ¿por qué a mí?, (pág.59); L. Dugatkin, Qué es el altruismo, (pág.60); 

F. J. Ayala, La evolución de un evolucionista, (pág.61); W. Oppenheimer, «El creador de Dolly pide clonar embriones humanos con fines médicos», 

(pág.63); D. M. C. Cabrera, Aproximaciones de las neurociencias a la conducta, (pág.65); F. C. Guillén, Karl von Frisch, el señor de las abejas, (pág.70); 

C. Maté y N. Acarín, «Encuesta sobre la seducción y el cortejo a los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra, (pág.72); E. Sanz, «¿Cuáles son los 

animales con más empatía?», (pág.73); S. Martínez Sanchís (coord.), Hormonas, estado de ánimo y función cognitiva, (pág.79); J. Jaramillo Antillón, 

Historia y filosofía de la medicina, (pág.82); I. Miranda, «David Reimer, el "niño cobaya" al que criaron como una mujer hasta los 15 años», (pág.83). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.60, 61, 63, 65, 66, 70, 72, 73 y 79); actividades 3 a 5 (pág.64); actividades 6 a 

11, (pág.66); actividades 12 y 13, (pág.68); actividades 17 a 22, (pág.74); actividades 24 a 26, (pág.78); actividades 27 a 32, (pág.79); actividades 33 a 

36, (pág.80); actividades 1 a 5, (pág.82); actividades 1 a 6, (pág.83). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 58 y 59); Tabla: clasificación de las hormonas, (pág.75); Tabla: 

hormonas sexuales, (pág. 78);Tabla: síntomas psicológicos en las alteraciones hormonales, (pág. 79);esquema resumen de la unidad, (pág.81); 

Imágenes descriptivas, infografías y fotografías (págs. 61 a 76, 82 y 83). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 9, busca en internet, (pág. 66); actividad 15, busca en internet, 

(pág. 68); actividad 29, busca en internet, (pág. 79); actividad 29, busca en internet, (pág. 79); actividad 35, busca en internet, (pág. 80); actividades 6 

y 7, (pág. 80). 

Emprendimiento. Actividad 23, (pág. 78); actividad 8, (pág. 82). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 20, (pág. 74); actividad 8, (pág. 82); Actividades 1 y 3, (pág. 83). 

Valores personales. Actividades 5 y 6, (pág. 83). 
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UNIDAD 4. Procesos cognitivos básicos: la percepción y la atención 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema dos procesos cognitivos 

básicos: la percepción y la atención. Empezarán estudiando los conceptos básicos de 

la percepción humana: la sensación, los umbrales sensoriales, la adaptación sensorial 

y los receptores sensoriales. Verán luego las fases y principios del proceso perceptivo, 

las bases biológicas de la percepción humana (los sentidos) y las principales teorías 

que han intentado explicarla, otros factores que influyen en la percepción y los 

distintos fenómenos perceptivos. Para terminar el tema estudiarán la atención y sus 

diferentes tipos. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han estudiado con anterioridad los 

distintos sentidos y sus órganos 

Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para entender y 

diferenciar las distintas teorías sobre la percepción humana, ya que los conceptos son 

complejos. 
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Sugerencia de temporalización: cuarta semana de noviembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria 

Conceptos básicos de la percepción humana: la sensación; 

umbrales sensoriales; adaptación sensorial; tipos de 

receptores sensoriales. 

Fases del proceso perceptivo: excitación, transmisión, 

procesamiento de la información. 

Principios del proceso perceptivo: organización jerárquica; 

segregación funcional; procesamiento en paralelo. 

Bases biológicas de la percepción humana, los sentidos: la 

visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto. 

Principales teorías sobre la percepción humana: el 

asociacionismo; la Gestalt; Cognitivismo; Neuropsicología. 

Otros factores que influyen en la percepción: factores 

externos; factores individuales; factores sociales; factores 

culturales. 

Fenómenos perceptivos: ilusiones ópticas; otros 

fenómenos perceptivos: alucinaciones; agnosia; el 

miembro fantasma; percepción por estimulación eléctrica 

del cerebro; percepción subliminal. 

La atención, diferentes tipos de atención: atención 

B3-1. Comprender la percepción humana como un proceso 

constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual 

tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al 

ser humano como un procesador de información. 

B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las 

influencias individuales y sociales en el fenómeno de la 

percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos 

positivos como negativos. 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento 

de la memoria humana, investigando las aportaciones de 

algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los 

factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el 

ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio 

aprendizaje. 
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selectiva; atención dividida; atención sostenida. 

Exposición de un caso: en tus zapatos. 

Estudio de un caso: el hombre que confundió a su mujer 

con un sombrero. 

Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

Valoración del trabajo de búsqueda de información en 

diversas fuentes. 
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BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Comprender la percepción humana 

como un proceso constructivo 

eminentemente subjetivo y limitado, en el 

cual tiene su origen el conocimiento sobre la 

realidad, valorando al ser humano como un 

procesador de información. 

B3-1.1. Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el fenómeno 

de la percepción (estímulo, sentido, 

sensación y umbrales de percepción), 

reconociéndolos dentro de las fases del 

proceso perceptivo (excitación, 

transducción, transmisión y recepción). 

Conoce y describe los distintos elementos 

que intervienen en el fenómeno de la 

percepción y las fases del proceso 

perceptivo y realiza un cuadro con los tipos 

de receptores sensoriales, según todos los 

criterios de clasificación  

Pág 87. 

Acts. 1 y 2 

Pág 88. 

Esquema 

CL 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Compara y valora las aportaciones 

de las principales teorías existentes acerca 

de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología. 

Conoce y compara las principales teorías de 

la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología, valorando 

sus aportaciones. 

Pág. 99. 

Acts. 14 a 19 

CL 

CMCT 

AA 

B3-1.4. Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de algunos 

tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas 

de los trastornos perceptivos como las 

alucinaciones y la agnosia. 

Analiza y describe algunos tipos de 

trastornos perceptivos como las 

alucinaciones y la agnosia, diferenciándolos 

de las ilusiones ópticas 

Pág. 103. 

Act. 24 y 25. 

Comentario de 

texto 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B3-1.5. Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la constancia 

perceptiva, la percepción subliminal y 

extrasensorial, el miembro fantasma y la 

percepción por estimulación eléctrica del 

Analiza distintos tipos de fenómenos 

perceptivos y Busca información en internet 

sobre el método utilizado para aliviar el 

dolor de los pacientes con miembros 

Pág. 103. 

Act. 24 y 25. 

Comentario de 

texto 

CL 

CMCT 
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cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, 

exponiendo sus conclusiones a través de 

soportes de presentación informáticos. 

fantasmas. CD 

AA 
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BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-2. Explicar y apreciar la relevancia que 

tienen las influencias individuales y sociales 

en el fenómeno de la percepción, valorando 

críticamente tanto sus aspectos positivos 

como negativos. 

B3-2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre la influencia de 

los factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales (cultura, 

hábitat) en el fenómeno de la percepción, 

utilizando, por ejemplo, los experimentos 

sobre prejuicios realizados por Allport y 

Kramer. 

Explica y aprecia la influencia de los factores 

individuales y sociales en el fenómeno de la 

percepción, estudiando, entre otros, los 

experimentos sobre prejuicios realizados 

por Allport y Kramer. 

Pág. 101. 

Acts. 20 a 23 

CL 

AA 

SC 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos 

y funcionamiento de la memoria humana, 

investigando las aportaciones de algunas 

teorías actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen en el 

desarrollo de esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus aportaciones en su 

propio aprendizaje. 

B3-3.1. Relaciona los conceptos de atención 

y concentración, como puntos de partida de 

la memoria, distinguiendo los tipos de 

atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 

Conoce y relaciona los conceptos de 

atención y concentración, como puntos de 

partida de la memoria, distinguiendo los 

tipos de atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 

Pág. 104. 

Acts. 26 a 30 

CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: William Blake, (pág. 84); En tus zapatos, (pág.85); J. L. Pinillos, La mente humana, (pág.87); S. Romero, 

«Crean una nueva piel artificial con sentido del tacto», (pág.93); N. Ramírez de Castro, «Científicos estadounidenses restauran el sentido del olfato con 

una terapia génica», (pág.94); N. Domínguez, «Tus neuronas mejorarán las redes que mueven el mundo», (pág.99); A. P. Pacheco Unguetti y J. de 

Fockert, ¿Cómo de real vemos el mundo?, (pág.100); A. Abad, «Sinestesia, el arte de ver la música, tocar la tristeza y oler los colores», (pág.102); V. S. 

Ramachandran, Los laberintos del cerebro, (pág.103); B. Blanca y D. Sanabria, «Manteniendo la coherencia perceptiva», (pág.106);. O. Sacks, El 

hombre que confundió a su mujer con un sombrero, (pág.107). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.87, 93, 94, 99, 100, 102 y 103); actividad 1, (pág.87); actividades 3 a 8, 

(pág.89); actividades 11 a 13, (pág.95); actividades 14 a 19, (pág.99); actividades 20 a 23, (pág.101); actividades 24 y 25, (pág.103); actividades 26 a 

30, (pág.104); actividades 1 a 4, (pág.106); actividades 1 a 5, (pág.107). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 84 y 85); esquema del procesamiento de la información sensorial, de 

los receptores hasta la corteza cerebral, (pág.88); las diferentes áreas de la corteza cerebral, (pág. 89);Estructuras principales que componen el ojo 

humano, tabla: características de un estímulo visual, (pág. 90); el sistema auditivo; características de un estímulo auditivo,(pág.92); esquema estímulo-

respuesta (pág.98); esquema resumen de la unidad, (pág.105); imágenes descriptivas, infografías y fotografías (págs. 86, 93 a 97, 99, 101, 104, 106 y 

107). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario de texto, busca información, (pág. 103); actividad 29, busca 

una imagen, (pág. 104); actividad 30, busca información, (pág. 104); Actividad 4, busca información en internet, (pág. 106). 

Emprendimiento. Actividad 2, (pág. 87), actividad 9, (pág. 95). 

Valores personales. Actividad 22, (pág. 101); actividad 29, (pág. 104). 
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UNIDAD 5. Procesos cognitivos básicos: la memoria 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos continúan en esta unidad el estudio de los 

procesos cognitivos básicos trabajando sobre la memoria. Verán los conceptos 

básicos de la memoria, sus bases biológicas, su estructura y funcionamiento y los tres 

tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo 

plazo. Estudiarán también el olvido, los factores que dificultan el proceso de 

recuperación de la información y las distintas distorsiones y alteraciones de la 

memoria. Verán por último algunas sugerencias prácticas para mejorar la memoria 

como las estrategias mnemotécnicas y las técnicas de estudio. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de la unidad anterior los 

otros procesos cognitivos básicos, la percepción y la atención. 

Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos encuentren cierta dificultad 

para dominar el abundante vocabulario técnico que aparece en la unidad relacionado 

con las distorsiones y alteraciones de la memoria. 
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Sugerencia de temporalización: segunda semana de enero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: 

percepción, atención y memoria 

Conceptos básicos de la memoria: historia del estudio de 

la memoria; una memoria o muchos tipos de memoria; 

modelos sobre la estructura y el funcionamiento de la 

memoria. 

Bases biológicas de la memoria: estructuras subcorticales 

involucradas en la memoria; la memoria en la corteza 

cerebral; potenciación a largo plazo; recuerdos 

traumáticos en el cerebro. 

Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria 

sensorial; memoria a corto plazo; memoria a largo plazo. 

El olvido: olvido y niveles de procesamiento de la 

información; factores que dificultan el proceso de 

recuperación de la información. 

Distorsiones y alteraciones de la memoria. 

Mejorar la memoria; sugerencias prácticas para mejorar 

la memoria; estrategias mnemotécnicas; técnicas de 

estudio. 

Memoria colectiva. 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento 

de la memoria humana, investigando las aportaciones de 

algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los 

factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el 

ser humano y utilizar sus aportaciones en su propio 

aprendizaje. 
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Exposición de un caso: tardes con Moratín. 

Estudio de un caso: La mujer que necesita un diario para 

poder recordar. 

Utilización de las TIC para la realización de tareas. 

Valoración del trabajo de búsqueda de información en 

diversas fuentes. 
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BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Conocer y analizar la estructura, tipos 

y funcionamiento de la memoria humana, 

investigando las aportaciones de algunas 

teorías actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen en el 

desarrollo de esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus aportaciones en su 

propio aprendizaje. 

B3-3.1. Relaciona los conceptos de atención 

y concentración, como puntos de partida de 

la memoria, distinguiendo los tipos de 

atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir. 

Analiza el modelo de Broadbent, que 

relaciona la percepción, la atención y la 

memoria y algunos sistemas para mejorar 

la memoria como las estrategias 

mnemotécnicas y las técnicas de estudio. 

Pág.112. Texto 

Pág. 127. 

Acts.26 a 29 

CL 

AA 

B3-3.2. Utiliza su iniciativa personal para 

diseñar y elaborar, con medios informáticos, 

un cuadro comparativo sobre diferentes 

tipos de memoria (sensorial, MCP y MLP), 

analizando la correspondencia entre ellas y 

valorando la utilidad que tienen en el 

aprendizaje humano. 

Analiza y compara los distintos modelos 

sobre la estructura y el funcionamiento de 

la memoria y explica cómo trabajan los tres 

tipos de memoria en conjunto. 

Pág 113. 

Comentario de 

texto y 

acts.1 a 4 

CL 

CD 

AA 

B3-3.3. Busca y selecciona información, en 

páginas web y libros especializados, acerca 

las principales las causas del olvido, tales 

como las fisiológicas, las producidas por 

lesiones, por represión, por falta de 

procesamiento, por contexto inadecuado, 

etc. y elabora conclusiones. 

Analiza los factores que dificultan el proceso 

de recuperación de la información. 

Busca información en internet sobre la 

dificultad para olvidar en el trastorno de 

estrés postraumático. 

Pág.120. 

Comentario de 

texto 

Pág 121. 

Act.18 a 20 

CL 

CD 

AA 

B3-3.4. Analiza y valora la importancia de 

algunos de los efectos producidos en la 

memoria por desuso, interferencia, falta de 

Analiza las distorsiones y alteraciones de la 

memoria valorando sus consecuencias en la Pág.122 

Comentario de 

CL 

AA 
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motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma argumentada. 

vida diaria de la persona. texto 

Pág 124. 

Act.21 a 25 
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BLOQUE 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 B3-3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos, desarrollando su 

capacidad emprendedora. 

Busca en internet información sobre el 

síndrome de Korsakoff y la amnesia 

anterógrada y escribe sobre sus causas, 

repercusiones y tratamiento. 

Pág.122. 

Comentario de 

texto 

Pág 124. 

Act.21 a 25 

CL 

CD 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, (pág. 108); Tardes con Moratín, (pág.109); A. Nelson y S. 

Gilbert, Memoria. Todo lo que se necesita saber para no olvidarse de las cosas, (pág.110); E. Kandel, En busca de la memoria, (pág.112); J. P. Núñez 

Partido, Psicología [acerca de ti], (pág.113); E. Bustamante Zuleta, El sistema nervioso: desde las neuronas hasta el cerebro humano, (pág.114); A. 

Manzanero, Recuerdo de hechos traumáticos, (pág.115); J. Rivera Camino y L. Sutil Martín, Marketing y publicidad subliminal, (pág.118); Á. Mateo 

Blanco, La hipnosis, hoy, (pág.119); A. M. Soprano y J. Narbona, La memoria del niño, (pág.120); M. López Ferrado, «Un estudio explica cómo genera el 

cerebro los falsos recuerdos», (pág.122). I. Sarason y B. Sarason, Psicopatología. Psicología anormal: el problema de la conducta inadaptada, 

(pág.124); R. Clarke, Supercerebros: de los superdotados a los genios, (pág.126); G. Sequeira, Las más eficaces técnicas de estudio, (pág.127); G. 

Bellelli, G. Leone y A. Curci, «Emoción y memoria colectiva», (pág.128); M. J. Pérez Girón, La hipermnesia o la incapacidad de olvidar, (pág.130). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.110, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127 y 128)); actividades 1 

a 4, (pág.113); actividades 5 a 7, (pág.115); actividades 10 a 16, (pág.119); actividades 17 a 20, (pág.121); actividades 21 a 25, (pág.124); actividades 

26 y 29, (pág.127); actividades 1 a 6, (pág.130); actividades 1 a 7 y 10, (pág.131). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 108 y 109); esquema de la memoria según el modelo de Atkinson y 

Shiffrin, (pág.112); esquema del modelo de memoria operativa de Baddeley, (pág. 117);esquema de estrategias mnemotécnicas, (pág. 126); esquema 

resumen de la unidad, (pág.129); Imágenes descriptivas y fotografías (págs. 110, 114, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 130 y 131). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 8, busca información, (Pág. 115); actividad 20, busca información 

en internet, (pág. 121); actividad 25, busca información, (pág. 124); actividad 7, busca información en internet, (pág. 130); actividades 8 y 9, busca 

información en internet, (pág. 131). 

Emprendimiento. Actividad 6, (pág. 130). 

Valores personales. Actividad 3, (pág. 113); actividad 29, (pág. 127); actividad 1, (pág. 130). 
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UNIDAD 6. Procesos cognitivos superiores:  el aprendizaje 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos empezarán estudiando la historia 

de la psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la filosofía; evolución, reflexología, 

funcionalismo y conductismo; el aprendizaje para la Gestalt; el neoconductismo; 

aprendizaje y psicología cognitiva. Pasarán luego a ver la definición de aprendizaje y 

un estudio detallado de los distintos tipos de aprendizaje: el condicionamiento 

clásico, el condicionamiento operante, el aprendizaje social y el aprendizaje 

cognitivo. Para terminar, estudiaran la utilización de una estrategia de aprendizaje: 

los mapas conceptuales. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores 

algunas corrientes como el asociacionismo, el cognitivismo o la Gestalt, relacionadas 

con la percepción y la atención. 

Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para comprender y 

diferenciar las teorías de las distintas escuelas, por lo que se propone la realización 

de cuadros y esquemas comparativos. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de febrero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

Historia de la psicología del aprendizaje: el aprendizaje en la 

filosofía; evolución, reflexología, funcionalismo y 

conductismo; el aprendizaje para la Gestalt; el 

neoconductismo; aprendizaje y psicología cognitiva. 

Definición de aprendizaje: tipos de aprendizaje. 

El condicionamiento clásico: los experimentos de Pávlov; 

fundamentos básicos del condicionamiento clásico; tipos de 

procesos; procesos básicos; aplicaciones. 

El condicionamiento operante; historia del condicionamiento 

operante; fundamentos básicos; las consecuencias de la 

conducta; Programas de reforzamiento; procesos básicos del 

condicionamiento operante; aplicaciones. 

El aprendizaje social: el muñeco bobo de Bandura; tipos de 

modelo; el modelado; la influencia del aprendizaje social. 

El aprendizaje cognitivo: teoría del aprendizaje significativo; 

teoría del aprendizaje constructivista; teoría del 

procesamiento de la información; teoría de la Gestalt. 

Estrategias de aprendizaje: los mapas conceptuales: 

definición de mapa conceptual; cómo hacer un buen mapa 

B4-1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, 

identificando los factores que cada una de ellas considera 

determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en 

la comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el 

campo social y utilizar sus conocimientos para mejorar su 

propio aprendizaje. 
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conceptual. 

Exposición de un caso: al mal tiempo buena cara. 

Estudio de un caso: el experimento prohibido. 
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BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Explicar las principales teorías sobre el 

aprendizaje, identificando los factores que 

cada una de ellas considera determinantes 

en este proceso, con el objeto de iniciarse en 

la comprensión de este fenómeno, sus 

aplicaciones en el campo social y utilizar sus 

conocimientos para mejorar su propio 

aprendizaje. 

B4-1.1. Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de las 

diferentes teorías del aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y 

Watson), aprendizaje por Ensayo-Error 

(Thorndike), Condicionamiento Instrumental 

(Skinner), Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt 

(Khöler) y aprendizaje Social o Vicario 

(Bandura), entre otros, utilizando medios 

informáticos. 

Realiza un cuadro comparativo con las 

características más importantes de las tres 

corrientes neoconductistas. 

Reconoce y explica las principales 

semejanzas y diferencias entre la escuela de 

reflexología rusa y el conductismo. 

Elabora un cuadro comparativo con las 

diferencias y similitudes de las teorías del 

aprendizaje cognitivo. 

Enumera diferencias y similitudes entre los 

planteamientos de Thorndike, Skinner y 

Hull, explicando cómo ha influido cada uno 

de ellos en el condicionamiento operante. 

Pág. 135. 

Acts. 1 y 2 

Pág. 145. 

Act. 18 

Pág. 151.  

Act. 24 

CL 

AA 

B4-1.2. Analiza y aprecia los resultados de 

la aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, 

mediante la localización de éstas últimas en 

ejemplos de casos concretos, utilizados en 

los medios de comunicación audiovisual. 

Selecciona y comenta un anuncio 

publicitario en el que se esté aplicando el 

condicionamiento clásico. 
Pág. 140. Act. 6 

Pág 150. 

Comentario de 

texto 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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B4-1.3. Describe y valora la importancia de 

los factores que influyen en el aprendizaje, 

como p. ej. Los conocimientos previos 

adquiridos, las capacidades, la 

personalidad, los estilos cognitivos, la 

motivación, las actitudes y los valores. 

Describe y valora la importancia de la 

utilización de estrategias de aprendizaje 

como los mapas conceptuales. Pág. 152. 

Acts. 30 a 33 

CL 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 

 

  



Programación Didáctica 2020-2021       Psicologia  2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        393 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Marta Kohl de Oliveira, (pág. 132); Al mal tiempo, «buena cara», (pág.133); I. Pávlov, Los reflejos 

condicionados, (pág.134); J. B. Watson, El conductismo, (pág.137) L. Aguado, «Procesos cognitivos y sistemas cerebrales de la emoción», (pág.139); H. 

Hernández González, Motivación animal y humana, (pág.141); A. Plazas, «B. F. Skinner: la búsqueda de orden en la conducta voluntaria», (pág.142); R. 

Ruiz Reyes, Síndrome de Down y logopedia, (pág.144); D. Myers, Psicología, (pág.147); F. Rice, Desarrollo humano: estudio del ciclo vital, (pág.148); L. 

Kanuk y L. Schiffman, Comportamiento del consumidor, (pág.150);. D. Ausubel, Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo, (pág.152); R. 

Vasta, M. Haith y S. Miller, Psicología infantil, (pág.154); El experimento prohibido, (pág.155). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.133, 134, 137, 139, 141, 142, 144, 147, 148, 150 y 152)); actividades 1 a 6, 

(pág.135); actividades 8 a 10, (pág.136); actividades 12 a 16, (pág.140); actividades 17 a 20, (pág.145); actividades 21 a 23, (pág.148); actividades 25 

a 29, (pág.151); actividades 30 a 33, (pág.152); actividades 1 a 6, (pág.154); actividades 1 a 4, (pág.155). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 132 y 133); tabla conceptos básicos del aprendizaje, (pág.136); 

esquema que representa el proceso por el que se produce la asociación de estímulos mediante condicionamiento clásico., (pág. 138);esquema resumen 

de la unidad, (pág. 153);imágenes descriptivas y fotografías (págs.134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154 y 155). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 16, busca un anuncio publicitario, (pág. 140). 

Emprendimiento. Actividad 16, (pág. 140); actividad 24, (pág. 151); actividad 31, (pág. 152). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 2, (pág. 154). 

Valores personales. Actividad 1, (pág. 154); actividad 4, (pág. 155). 
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UNIDAD 7. Procesos cognitivos superiores:  

el pensamiento y la inteligencia 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Comenzaremos esta unidad con los conceptos básicos del 

pensamiento y sus contenidos: conceptos, categorías y prototipos, a continuación, se 

abordarán las cuestiones del razonamiento y el lenguaje, la toma de decisiones y 

solución de problemas, así como las formas de pensar necesarias para la vida 

humana: el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Seguiremos con los 

conceptos y dimensiones de la inteligencia y los estudios y las teorías sobre la misma. 

La última parte se dedica a las etapas del desarrollo de la inteligencia y a la 

inteligencia artificial. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen algunos autores, como 

Piaget, de temas anteriores relacionados con el aprendizaje. 

Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades a la hora de comprender 

los conceptos básicos y diferenciar las distintas teorías sobre la inteligencia. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de febrero  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

Conceptos básicos del pensamiento: estructuras, 

procesos y representaciones mentales; los contenidos 

del pensamiento; conceptos, categorías y prototipos; 

principios de la categorización. 

El razonamiento: el razonamiento y el lenguaje; tipos 

de razonamiento; las falacias. 

Toma de decisiones y solución de problemas. 

Pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

Conceptos básicos de la inteligencia: dimensiones de la 

inteligencia humana; desarrollo histórico de los 

estudios sobre la inteligencia; los test de inteligencia. 

Teorías sobre la inteligencia: Teoría triárquica de la 

inteligencia; Teoría de las inteligencias múltiples; La 

inteligencia emocional. 

El desarrollo de la inteligencia: La etapa sensorio-

motora; La etapa preoperatoria; La etapa de 

operaciones concretas; La etapa de operaciones 

formales. 

La inteligencia artificial. 

B4-2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser 

humano, como la inteligencia y el pensamiento, mediante el 

conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 

desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e 

investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana. 

B4-3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia 

emocional en el desarrollo psíquico del individuo. 

B4-4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de 

la inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de 

evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. 
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BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Comprender los procesos cognitivos 

superiores del ser humano, como la 

inteligencia y el pensamiento, mediante el 

conocimiento de algunas teorías 

explicativas de su naturaleza y desarrollo, 

distinguiendo los factores que influyen en él 

e investigando la eficacia de las técnicas de 

medición utilizadas y el concepto de CI, con 

el fin de entender esta capacidad humana. 

B4-2.1. Elabora mapas conceptuales de 

algunas de las Actuales teorías sobre la 

inteligencia, valorando las aportaciones que 

en su estudio ha tenido cada una de ellas, 

como p. ej. la teoría factorial de Spearman, 

la multifactorial de Thurstone y las de 

Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 

Analiza, describe y aplica a casos concretos 

las Actuales teorías sobre la inteligencia, 

valorando las aportaciones de cada una de 

ellas 

Pág. 169. 

Acts.19 a 21 

Pág. 171. 

Comentario de 

texto 

Pág. 173. 

Acts.22 a 24 

CL 

AA 

B4-2.2. Utiliza su iniciativa personal para 

elaborar un esquema explicativo sobre las 

fases del desarrollo de la inteligencia según 

J. Piaget, valorando la importancia de las 

influencias genéticas y del medio en este 

proceso. 

Comprende y explica las fases del desarrollo 

de la inteligencia según Piaget, valorando 

su importante aportación a la mejora de los 

sistemas educativos. 

Pág. 175 

Comentario de 

texto. 

Acts.28 a 30 

CL 

AA 

B4-2.3. Investiga, en páginas de internet, 

qué es el CI y la escala de Stanford-Binet, 

que clasifica estos valores desde la 

deficiencia profunda hasta los 

superdotados, apreciando la objetividad 

real de sus resultados y examinando 

críticamente algunas técnicas de medición 

de la inteligencia. 

Investiga en internet sobre el cociente 

intelectual y la clasificación de las personas 

en función de sus capacidades, valorando 

las ventajas y los inconvenientes de la 

utilización de estas pruebas 

Pág. 169. 

Acts.20 y 21 

CL 

CD 

AA 

B4-2.4. Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del 

comprende y analiza los conceptos básicos 

del pensamiento, valorando tanto el 
Pág. 167. CL 
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razonamiento como de la creatividad en la 

resolución de problemas y la toma de 

decisiones. 

pensamiento crítico como el creativo para la 

toma de decisiones y resolución de 

problemas 

Acts.14 a 18 AA 
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BLOQUE 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Reconocer y valorar la importancia de 

la inteligencia emocional en el desarrollo 

psíquico del individuo. 

B4-3.1. Valora la importancia de las teorías 

de Gardner y Goleman, realizando un 

esquema de las competencias de la 

inteligencia emocional y su importancia en 

el éxito personal y profesional. 

Valora la importancia de la teoría de las 

inteligencias múltiples y su aplicación en el 

ámbito escolar. 

Analiza una tabla de las capacidades que 

componen la inteligencia emocional y 

reconoce su repercusión positiva en el 

ámbito educativo y en el laboral 

Pág. 172. Tabla 

Pág. 173. 

Acts.24 a 27 

CL 

AA 

B4-4. Reflexionar y juzgar críticamente 

sobre las posibilidades de la inteligencia 

artificial, sus alcances y sus límites, con el 

fin de evitar la equivocada humanización de 

las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas. 

B4-4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial, así 

como los peligros que puede representar 

por su capacidad para el control del ser 

humano, invadiendo su intimidad y libertad. 

Valora y explica los aspectos positivos y 

negativos de la inteligencia artificial y el 

peligro de utilizar máquinas que piensen por 

nosotros.  Pág. 176. 

Acts.31 a 34 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Jaime Barylko, (pág. 156); La pasión, (pág.157); M. J. Labra, Introducción a la psicología del 

pensamiento, (pág.158); M. de Vega, Introducción a la psicología cognitiva, (pág.159); J. de D. Luque Durán, Aspectos universales y particulares del 

léxico de las lenguas del mundo, (pág.160); H. Zemelman, Voluntad de conocer. El sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico, (pág.166); L. Pérez 

Sánchez y J. Beltrán Llera, «Dos décadas de "inteligencias múltiples": implicaciones para la psicología de la educación», (pág.171); D. Goleman, 

Inteligencia emocional, (pág.172); F. J. Perales Palacios, «Desarrollo cognitivo y modelo constructivista en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias», 

(pág.175); L. S. Vygotsky, Psicología pedagógica, (pág.178); Una historia de superación, (pág.179). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.158, 159, 160, 166, 171, 172 y 175); actividades 2 a 5, (pág.161); actividades 6 a 

8, (pág.163); actividades 9 a 12, (pág.165); actividades 14 a 18, (pág.167); actividades 19 a 21, (pág.169); actividades 23 a 27, (pág.173); actividades 

28 a 30, (pág.175); actividades 31 a 34, (pág.176); actividades 1 a 6, (pág.178); actividades 1 a 4, (pág.179). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 156 y 157);tabla proceso para tomar buenas decisiones, (pág.164); 

tabla: condiciones para que un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); esquema de la teoría triarquica de Stemberg, (pág.170); tabla capacidades de 

la inteligencia artificial, (pág.172); tabla componentes de la inteligencia artificial, (pág.173); esquema resumen de la unidad, (pág. 177);imágenes 

descriptivas y fotografías (págs.156, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 168 171, 174, 176, 178 y 179). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 13, investiga, (pág. 165); actividad 21, investiga, (pág. 169); 

actividad 34, busca en internet, (pág. 176); actividad 7, busca en internet, (pág. 178); actividades 5 y 6, (pág. 179). 

Emprendimiento. Actividad 7, (pág. 178); actividad 5, (pág. 179). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 34, (pág. 176); actividad 6, (pág. 179). 

Valores personales. Actividad 6, (pág. 178). 
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UNIDAD 8. Construcción del ser humano: la motivación  

y la emoción 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita Actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en este tema los conceptos básicos 

relacionados con la motivación, las distintas teorías que la estudian y la relación de la 

motivación y el aprendizaje. Continuarán estudiando los conceptos básicos 

relacionados con las emociones y las diversas teorías que tratan de explicar el 

fenómeno emocional, por último, verán tres situaciones de la experiencia humana 

relacionadas con la motivación y las emociones: el amor y la sexualidad, la 

frustración y el estrés. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen de temas anteriores algunos 

autores y teorías como la teoría humanista de Maslow 

Previsión de dificultades. Es posible que surja algún problema para diferenciar los 

postulados de las distintas teorías sobre la motivación y la afectividad, para lo que 

puede ser útil el análisis de casos y situaciones concretas. 

 

Sugerencia de temporalización: primera semana de marzo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. La construcción del ser humano. 

Motivación, personalidad y afectividad 

Conceptos básicos de la motivación: la motivación y los 

motivos; los componentes de la motivación; incrementar 

la motivación; clasificación. 

Teorías sobre la motivación: Teoría de la homeostasis de 

Bernard y Cannon; Teoría de la motivación de Hull; Teorías 

del incentivo; Teoría de las necesidades de Murray; Teoría 

humanista de Maslow; Teoría psicoanalítica de la 

motivación; Teorías cognitivas. 

Motivación y aprendizaje: Las variables personales; Las 

variables contextuales. 

Conceptos básicos de las emociones: Componentes de la 

emoción; Emociones y estado de ánimo; Dimensiones de 

las emociones; Las emociones universales. 

Teorías sobre las emociones: La teoría de James-Lange; La 

teoría de Cannon-Bard; Aproximación conductista al. 

estudio de las emociones: Watson y Millenson; La teoría 

cognitiva de la emoción de Schachter; La inteligencia 

B5-1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su 

clasificación y su relación con otros procesos cognitivos, 

desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican 

y analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo 

conducen a la frustración. 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así 

como el origen de algunos trastornos emocionales, con el 

objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de 

esta capacidad. 

B5-5. Conocer la importancia que en la maduración del 

individuo tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando 

críticamente sus aspectos fundamentales. 
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emocional de Goleman; Teoría del proceso oponente de 

Solomon. 

Amor y sexualidad; La afectividad y la atracción 

interpersonal; La sexualidad. 

La frustración: Definición de frustración; Causas de la 

frustración; Los conflictos motivacionales; Frustración y 

conducta agresiva; Mejora de la tolerancia a la 

frustración. 

El estrés: Algunas teorías explicativas del estrés; 

Mecanismos de afrontamiento del estrés. 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Explicar y valorar la importancia de la 

motivación, su clasificación y su relación con 

otros procesos cognitivos, desarrollando los 

diferentes supuestos teóricos que la 

explican y analizando las deficiencias y 

conflictos que en su desarrollo conducen a 

la frustración. 

B5-1.1. Utiliza y selecciona información 

acerca de las teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, del 

Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 

Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales y elaborando conclusiones. 

Conoce y compara las distintas teorías sobre 

la motivación y explica su aplicación en 

algunos supuestos teóricos. Pág. 188. 

Acts. 6 a 9 

CL 

AA 

IE 

B5-1.2. Recurre a su iniciativa para 

realizar una presentación, con medios 

informáticos, acerca de las causas de la 

frustración, partiendo de la clasificación 

de los conflictos de Lewin y valorando las 

respuestas alternativas a ésta, como la 

agresión, el logro indirecto, la evasión, la 

depresión o su aceptación (tolerancia a la 

frustración). 

Comprende y explica los conflictos 

motivacionales que pueden causar frustración 

y algunas estrategias que ayuden a aumentar 

la tolerancia a ese sentimiento. 

Pág 199. 

Comentario de 

texto 

Pág. 200. 

Act.24 

CL 

CD 

AA 

B5-1.3. Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre la importancia de la 

motivación en el ámbito laboral y 

educativo, analizando la relación entre 

motivación y consecución de logros. 

Analiza las variables personales y 

contextuales que median entre la motivación 

y el proceso de aprendizaje, valorando su 

importancia para la mejora de logros 

educativos. 

Pág. 189. 

Acts. 10 a 12 

CL 

CD 

AA 

SC 

IE 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos 

de afectos, así como el origen de algunos 

trastornos emocionales, con el objeto de 

despertar su interés por el desarrollo 

personal de esta capacidad. 

B5-4.2. Describe las emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo). 

Describe las seis emociones básicas 

universales (miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y explica la función de cada una de 

ellas en la vida del ser humano. 

Pág. 192. 

Acts. 13 a 16 

Pág. 193. 

Act. 17 

CL 

AA 

SC 

B5-4.3. Realiza un cuadro comparativo 

sobre las diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, como 

comportamiento o como suceso 

fisiológico, valorando la importancia de la 

psicoafectividad en el equilibrio del 

individuo. 

Realiza un cuadro comparativo en el que 

aparecen las ideas fundamentales de las 

diferentes teorías sobre las emociones, 

relacionando distintas teorías con situaciones 

concretas. 

Pág. 196. 

Acts. 19 a 21 

CL 

AA 

SC 

B5-4.4. Investiga, a través de internet, 

algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco-depresivo y 

descontrol emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún 

soporte audiovisual y elaborando sus 

conclusiones. 

Analiza el problema emocional del estrés, 

estudiando algunas teorías explicativas y 

mecanismos para afrontarlo y su aplicación a 

situaciones concretas. 

Pág. 200. 

Acts. 25 a 29 

CL 

CD 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, analizando 

críticamente sus aspectos fundamentales. 

B5-5.1. Identifica y aprecia la importancia 

que, en el desarrollo y maduración del 

individuo, tienen la afectividad y la 

sexualidad, como dimensiones esenciales 

del ser humano, describiendo los aspectos 

fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta sexual, 

conducta sexual, etc. 

Conoce y aprecia la importancia de las 

relaciones afectivas y sexuales, analiza sus 

aspectos fundamentales y explica que 

relación puede existir entre la experiencia 

afectiva y la supervivencia de la especie. 

Pág. 197. 

Acts. 22 y 23 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: Rubén Darío, (pág. 180); Miedo a sentir, (pág.181); F. J. García Bacete y F. Doménech Betoret, 

«Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar», (pág.181); C. Agustín Pavón, «El miedo en el cerebro», (pág.190); L. Carretié, S. López-Martín y J. 

Albert, «Papel de la corteza prefrontal ventromedial en la respuesta a eventos emocionalmente negativos», (pág.191); E. Sanz, «¿Qué tres emociones 

básicas universales transmite la música?», (pág.193); W. James, Principios de psicología, (pág.194); D. Goleman, Inteligencia emocional, (pág.195); H. 

Madera-Carrillo, P . Berriel-Saez, D. Zarabozo y L. Díaz-Díaz, «Influencia de una experiencia afectiva previa en la valoración de estímulos afectivos», 

(pág.196); L. Moreno Ángel, J. M. Hernández, O. García Leal y J. Santacreu, «Un test informatizado para la evaluación de la tolerancia a la frustración», 

(pág.199); B. Ojeda Pérez, J. Ramal López, F. Calvo Francés y R. Vallespín Montero, «Estrategias de afrontamiento al estrés y apoyo social», (pág.202); 

Sin límites, (pág.203). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.181, 190, 191, 194, 195, 196, 199 y 202); actividades para comenzar, (pág.180); 

actividades 1 a 5, (pág.184); actividades 6 a 9, (pág.188); actividades 10 a 12, (pág.189); actividades 13 a 16, (pág.192); actividades 17 y 18, (pág.193); 

actividades 20 y 21, (pág.196); actividad 22, (pág.197); actividades 24 a 29, (pág.200); actividades 1 a 5, (pág.202); actividades 1 a 5, (pág.203). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 180 y 181); esquema sobre los componentes de la motivación, 

(pág.183); tabla de las necesidades de Murray, (pág.186); esquemas de la teoría de James-Lange y de la teoría de Cannon Bard, (pág.194); esquema 

resumen de la unidad, (pág. 201);imágenes descriptivas y fotografías (págs.183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 202 y 203). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 34, busca información, (pág. 193); actividad 23, busca 

información, (pág. 197). 

Emprendimiento. Actividad 19, (pág. 196); actividad 5, (pág. 202). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 11, (pág. 189); actividades 4 y 3, (pág. 202). 

Valores personales. Actividad 17, (pág. 193); actividad 28, (pág. 200). 
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UNIDAD 9. Construcción del ser humano: la personalidad 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita Actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiaran en esta unidad los conceptos básicos 

de la personalidad, y un amplio abanico de temas relacionados con la personalidad: 

las teorías más relevantes, las distintas formas de evaluación y la clasificación de 

distintos tipos de trastornos. Verán también la construcción de la personalidad en las 

distintas fases de la adolescencia y la relación de la personalidad con el consumo de 

drogas. 

Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores las 

teorías de algunos autores como Freud o Erikson. 

Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para diferenciar los 

trastornos de la personalidad de las enfermedades mentales que estudiaremos en el 

siguiente tema. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. La construcción del ser humano. 

Motivación, personalidad y afectividad 

Conceptos básicos de la personalidad: Definición de 

personalidad; El temperamento; Temperamento y devenir de 

la personalidad; El carácter. 

Teorías sobre el desarrollo de la personalidad: Clasificación de 

las diferentes teorías sobre el desarrollo de la personalidad; 

La psicología constitucional de William Sheldon; La 

personalidad desde el psicoanálisis de Sigmund Freud; La 

personalidad desde el humanismo de Carl Rogers; Las teorías 

estructurales de rasgos de personalidad; La teoría del 

aprendizaje social de Rotter; La teoría del desarrollo 

psicosocial de Erikson; La teoría del apego de Bowlby y 

Ainsworth. 

Evaluación de la personalidad: La entrevista personal; La 

observación directa del comportamiento; Los test de 

personalidad. 

Trastornos de la personalidad: Clasificación. 

Construcción de la personalidad: la adolescencia. 

Personalidad y consumo de drogas. 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, analizando las 

influencias genéticas, medioambientales y culturales sobre las que 

se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores 

motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo. 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, 

analizando las influencias genéticas, 

medioambientales y culturales sobre las que 

se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, 

afectivos y cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de sus 

fases de desarrollo. 

B5-2.1. Describe, estableciendo semejanzas 

y diferencias, las diferentes teorías de la 

personalidad, como las provenientes del 

Psicoanálisis, el Humanismo, las Tipologías, 

el Cognitivismo y el Conductismo, valorando 

las aportaciones que cada una de ellas ha 

realizado en el conocimiento de la 

naturaleza humana. 

Elabora un cuadro comparativo de las 

distintas teorías sobre la personalidad en el 

que resume los aspectos más relevantes de 

cada una de ellas. 

Explica las diferencias entre las teorías 

internalistas, situacionales e 

interaccionistas. 

Pág 217. 

Acts. 5 a 11 

CL 

AA 

SC 

B5-2.2. Recurre a su iniciativa personal para 

realizar una presentación, a través de 

medios audiovisuales, sobre las fases del 

desarrollo de la personalidad, p. ej. según la 

teoría psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que se 

producen en cada una de ellas. 

Enumera las principales características de la 

teoría de los rasgos y tipos. 

Describe las etapas del desarrollo 

psicosocial de Erik Erikson. 

Explica la teoría humanista de la 

personalidad de Carl Rogers. 

Pág 217. 

Acts. 8 a 10 

CL 

AA 

B5-2.3. Analiza, valorando críticamente, las 

limitaciones de algunos métodos y 

estrategias para la evaluación de la 

personalidad, como son las pruebas 

proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de 

la frustración de Rosenzweig, etc.), las 

pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 

MMPI) y las técnicas fisiológicas 

(tomografías, p. ej.), etc. 

Reconoce las principales diferencias entre 

los test proyectivos y psicométricos, 

opinando, de forma argumentada, sobre 

estos tipos de pruebas. 
Pág 220. 

Acts. 12 a 14 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. Comprender qué es la personalidad, 

analizando las influencias genéticas, 

medioambientales y culturales sobre las que 

se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, 

afectivos y cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de sus 

fases de desarrollo. 

B5-2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre 

los estados alterados de conciencia 

provocados por las drogas, valorando 

críticamente su influencia en las 

alteraciones de la personalidad y 

presentando sus conclusiones de forma 

argumentada. 

Busca información en internet sobre el 

consumo de alcohol y drogas en la sociedad 

española valorando las consecuencias 

negativas (personales, familiares y sociales) 

que conlleva el consumo de estas 

sustancias. 

Pág 224. 

Acts. 24 a 26 

CL 

AA 

SC 

B5-2.6. Indaga sobre la relación entre 

identidad y autoestima, valorando 

críticamente la importancia del concepto de 

uno mismo y las repercusiones que ello 

tiene en nuestro desarrollo personal y vital. 

Analiza la teoría humanista de la 

personalidad de Rogers, valorando la 

importancia del autoconcepto para el 

desarrollo de la personalidad. 

Pág 213. 

Comentario de 

texto 

CL 

AA 

SC 

IE 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Carl Rogers y Victor Frankl, (pág. 204); Permiso para ser otro, (pág.205); D. Myers, Psicología, 

(pág.206); S. Abarca Mora, Psicología del niño en edad escolar, (pág.208); P. Rice, Desarrollo humano: estudio del ciclo vital, (pág.209); J. L. Pinillos, J. 

M. López-Piñero y L. García Ballester, Constitución y personalidad; historia y teoría de un problema, (pág.210); S. CLONINGER, Teorías de la 

personalidad, (pág.211); D. Myers, Psicología, (pág.213); S. Lilienfeld, S. Lynn, L. Namy y N. Woolf, Psicología. Una introducción, (pág.218); L. R. Aiken, 

Tests psicológicos y evaluación, (pág.219); I. SARASON y B. SARASON, Psicopatología. Psicología anormal: el problema de la conducta desadaptada, 

(pág.221 y 222). A. Polaino-Lorente y J. de las Heras, Cómo prevenir el consumo de drogas, (pág.224) C. Puyod, «La falta de límites en la infancia eleva 

los trastornos de personalidad», (pág.226); Tony, el hombre que sufría trastorno antisocial, (pág.227). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 218, 219, 221, 222, 224 y 226); actividades 1 

a 4, (pág.208); actividades 6 a 11, (pág.217); actividades 12 a 14, (pág.220); actividades 15 a 17, (pág.221); actividades 18 y 19, (pág.222); actividades 

20 a 23, (pág.223); actividades 24 a 26, (pág.224); actividades 1 a 7, (pág.226); actividades 1 a 4, (pág.227). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 204 y 205); esquema gráfico de la teoría PEN de las dimensiones de 

la personalidad de Eysenck y teoría de los cinco grandes, (pág.214); tabla: diferencias en la personalidad entre sujetos con el locus de control interno o 

externo, (pág.215); tabla: las ocho etapas del desarrollo psicosocial, (pág.216); esquema resumen de la unidad, (pág. 225);imágenes descriptivas y 

fotografías (págs.204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 223, 226 y 227). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 24, busca en internet, (pág. 224); actividad 5, busca en internet, 

(pág. 227). 

Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 220); actividad 3 y 4, (pág. 226). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 22, (pág. 223); actividad 24, (pág. 224). 

Valores personales. Actividad 26, (pág. 224). 
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UNIDAD 10. Introducción a la psicopatología 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita Actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiarán en esta unidad Conceptos básicos de 

psicopatología: historia de la psicopatología; el presente de la psicopatología: 

científica e integral; evaluación y criterios diagnósticos. Verán a continuación los 

trastornos del desarrollo neurológico, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, 

trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo 

compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos alimenticios y disfunciones 

sexuales. Estudiarán después distintos tipos de psicoterapia y psicofarmacología y el 

concepto de salud mental, determinantes de la salud mental y promoción de la salud 

mental. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen de temas anteriores algunos 

trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés. 

Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para memorizar los 

numerosos trastornos de todo tipo que se describen. 

 



Programación Didáctica 2020-2021       Psicologia  2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        422 

Sugerencia de temporalización: tercera semana de abril 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. La construcción del ser humano. 

Motivación, personalidad y afectividad 

Conceptos básicos de psicopatología: Criterios para 

delimitar la conducta anormal; Historia de la 

psicopatología; El presente de la psicopatología: 

científica e integral; Dimensiones de la conducta 

patológica; Clasificación de los trastornos mentales; 

Evaluación y criterios diagnósticos. 

Trastornos mentales: Principales trastornos del 

desarrollo neurológico; Esquizofrenia y otros 

trastornos psicóticos; Trastornos bipolares; Trastorno 

depresivo mayor; Principales trastornos de ansiedad; 

Trastorno obsesivo compulsivo; Trastorno de estrés 

postraumático; Principales trastornos alimenticios; 

Principales disfunciones sexuales. 

Psicoterapia: Factores comunes del proceso 

terapéutico; Terapia psicoanalítica; Terapia 

humanista; Terapia cognitivo-conductual; Terapia 

familiar sistémica. 

Psicofarmacología. 

Salud mental: Determinantes de la salud mental; 

Promoción de la salud mental. 

B5-3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica 

definir qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los 

factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin 

de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de 

estudio. 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como 

el origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de 

despertar su interés por el desarrollo personal de esta capacidad. 

B5-5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo 

tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando críticamente 

sus aspectos fundamentales. 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué es un 

trastorno mental, describiendo algunos de 

los factores genéticos, ambientales y 

evolutivos implicados, con el fin de 

comprender las perspectivas 

psicopatológicas y sus métodos de estudio. 

B5-3.1. Describe diferentes perspectivas y 

modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos utilizados 

por cada una de ellas. 

Busca información sobre el tratamiento de 

las enfermedades mentales a lo largo de la 

historia y cuestiona sus condiciones éticas. 

Realiza un cuadro comparativo con las 

principales diferencias entre los modelos de 

tratamiento de los trastornos mentales en 

la psicopatología Actual. 

Pág. 235. 

Acts. 1 a 4 

CL 

AA 

B5-3.2. Utiliza su iniciativa personal para 

realizar un cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y utilizando medios 

informáticos, acerca de las características 

relativas a algunos de los diferentes tipos de 

trastornos, p. ej. los asociados a las 

necesidades biológicas y las adicciones 

(sexuales, alimentarios, 

drogodependencias), a las emociones 

(ansiedad y depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, somatomorfos 

y disociativos), a la personalidad 

(esquizoide, paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (autismo, retraso 

mental, déficit de atención e hiperactividad, 

del aprendizaje, asociados a la vejez), etc. 

Conoce y compara los diferentes trastornos 

alimentarios y los relaciona con los 

trastornos de ansiedad. 

Realiza un trabajo en equipo buscando 

información en internet que apoye o 

desmienta algunos mitos sobre la patología 

mental como que las personas con 

esquizofrenia son violentas o la relación 

entre psicosis y creatividad artística. 

Pág. 241. 

Acts. 10 a 13 

Pág. 242.  

Act. 14 

CL 

CD 

AA 

SC 
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BLOQUE 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y afectividad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-4. Reconocer y valorar los distintos tipos 

de afectos, así como el origen de algunos 

trastornos emocionales, con el objeto de 

despertar su interés por el desarrollo 

personal de esta capacidad. 

B5-4.4. Investiga, a través de internet, 

algunos trastornos emocionales 

(indiferencia emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco-depresivo y 

descontrol emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales (miedo, fobias, 

ansiedad, estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de algún soporte 

audiovisual y elaborando sus conclusiones. 

Realiza un cuadro comparativo con los 

diferentes trastornos del estado de ánimo. 

Explica que características propias de la 

adolescencia pueden interferir a la hora de 

realizar el diagnóstico de un trastorno de 

ansiedad. 

Pág. 240. 

Acts. 6 y 7 

CL 

CD 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Frida K y Lao-Tse, (pág. 228); Los valientes, (pág.229); P. J. Mesa, El marco teórico de la 

psicopatología, (pág.230); W. E. Pickren, El libro de la psicología, (pág.232); J. Prats, «Un estudio vincula el acoso escolar con el 30 % de las 

depresiones»,, (pág.234); M. Pérez Oliva, «Convertimos problemas cotidianos en trastornos mentales», (pág.235); N. Domínguez, «Creatividad y 

psicosis comparten las mismas raíces genéticas», (pág.237); E. Vieta,F. Colom y A. Martínez-Arán, La enfermedad de las emociones. El trastorno 

bipolar, (pág.238); R. M. Baños, V. Guillén, A. García-Palacios, S. Quero y C. Botella, «Las nuevas tecnologías en el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad», (pág.239) J. J. Ávila, A. Pérez, J. C. Olazábal y J. López, «Disfunciones sexuales en el alcoholismo», (pág.242); P. M. Santibáñez, M. F. Román, 

C. Lucero, A. E. Espinoza, D. E. Irribarra y P. A. Müller, «Variables inespecíficas en psicoterapia», (pág.243); M. Pérez Oliva, «Colgados de los 

ansiolíticos», (pág.246). B. Villaseca, «La patología del éxito», (pág.250); Aprender a escucharnos, (pág.251). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.229, 230, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 246, 250 y 251); actividades 2 

a 4, (pág.235); actividades 5, 7 a 9, (pág.240); actividades 10 a 13, (pág.241); actividades 15 a 19, (pág.245); actividades 20 a 23, (pág.247); 

actividades 24 a 26, (pág.248); actividades 1 a 6, (pág.250); actividades 1 a 4, (pág.251). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 228 y 229);tablas: principales grupos de psicofármacos; 

neurotransmisores, (pág.246); tabla: condiciones para que un test de inteligencia sea eficaz, (pág.169); tabla: determinantes de la salud mental: 

individuales y familiares, (pág.247); tabla: determinantes de la salud mental: sociales, ambientales y económicos, (pág.248); esquema resumen de la 

unidad, (pág. 249);Imágenes descriptivas y fotografías (págs.230, 231, 232, 233, 236, 238, 239, 240, 242, 248, 250 y 251). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Comentario de texto: busca información, (pág. 232); actividad 4, busca 

información, (pág. 235); comentario de texto: busca información, (pág. 237); actividad 1: busca información, (Pág. 251). 

Emprendimiento. Actividad 14, (pág. 242); actividad 6, (pág. 240). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 4, (pág. 250). 

Valores personales. Actividad 4, (pág. 235). 
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UNIDAD 11. Psicología social 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita Actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. Los alumnos estudiaran en esta unidad la identidad social del 

yo en sus diferentes aspectos: el autoconcepto, la autoconciencia; la autoestima, el 

yo social. Verán a continuación el proceso de socialización y la interiorización de 

normas y valores bajo la influencia de los principales agentes socializadores: la 

familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Seguirán 

estudiando las diferencias culturales y la estructura psicológica del individuo, la 

influencia del rol y el estatus en el comportamiento social y las Actitudes, una 

construcción social que influye en nuestra forma de pensar. 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya han visto en temas anteriores 

algunos conceptos como la autoestima y el autoconcepto. 

Previsión de dificultades. Es posible que surjan dificultades para realizar los estudios 

que se proponen sobre la diferencia cultural y las Actitudes en su entorno. 
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Sugerencia de temporalización: primera semana de mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. Psicología social y de las organizaciones La identidad social del yo: el autoconcepto; la 

autoconciencia; la autoestima, el yo social, producto 

de la interacción interpersonal. 

El proceso de socialización y la interiorización de 

normas y valores: La socialización, una necesidad 

humana; Ámbitos de socialización: de lo biológico a lo 

mental; Tipos de socialización; Agentes de 

socialización: la familia, la escuela, el grupo de iguales 

y los medios de comunicación. 

Las diferencias culturales y la estructura psicológica 

del individuo: Diversidad cultural, diversidad de 

Actitudes; Diversidad cultural e identidad personal; 

Diversidad cultural y procesos mentales. 

Rol y estatus social. 

Las Actitudes, una construcción social: Estructura y 

origen de las Actitudes; Medición de Actitudes; 

Persuasión y cambio de Actitudes; La obediencia; 

Normalización; Conformidad. 

B6-1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y 

entender el proceso de socialización como la interiorización de las 

normas y valores sociales apreciando su influencia en la 

personalidad y conducta de las personas. 
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BLOQUE 6. Psicología social y de las organizaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Comprender y apreciar la dimensión 

social del ser humano y entender el proceso 

de socialización como la interiorización de 

las normas y valores sociales apreciando su 

influencia en la personalidad y conducta de 

las personas. 

B6-1.1. Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al ejercer 

su influencia en los esquemas cognitivos, la 

personalidad y la vida afectiva del ser 

humano. 

Realiza un estudio sobre al menos cinco 

personas de nacionalidades distintas, 

investigando los rasgos culturales 

diferenciales que manifiestan relacionados 

con: las fuentes de motivación; la forma de 

relacionarse, la forma de expresar las 

emociones; el significado de las palabras y 

los gestos, etc. 

Pág. 263. 

Acts. 13 a 20 
 

B6-1.2. Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando medios 

informáticos, sobre el proceso de 

socialización humana y la influencia de los 

grupos, los roles y los status sociales en el 

desarrollo de la persona. 

Comprende y explica las diferencias entre el 

proceso de socialización y el de 

individuación. 

Reconoce y enumera los principales agentes 

de socialización y explica su influencia sobre 

el ser humano. 

Busca información en internet sobre el 

experimento de Zimbardo y argumenta 

sobre el poder de los roles sociales para 

llevar a personas normales a situaciones de 

crueldad, abuso de poder, sumisión etc. 

Pág. 256. 

Acts. 4 a 6 

Pág. 261. 

Acts. 10 a 12 

Pág. 265. 

Acts. 21, 22  

y 25 a 27 

 

B6-1.3. Investiga acerca del origen social de 

las Actitudes personales, valorando su 

utilidad para la predicción de la conducta 

humana y su influencia en conductas de 

violencia escolar, laboral, doméstica y de 

Realiza, en equipo, un estudio en un entorno 

próximo (la clase, la familia, el grupo de 

amigos) aplicando una escala tipo Likert 

sobre algunas Actitudes que considere 

relevantes como la violencia escolar, el 

Pág. 259. Act. 8 

Pág. 267. 

Act. 32 
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género, entre otras. sexismo etc. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: George H. Mead, (pág. 252); Aprendiendo a convivir, que no es poco, (pág.253); A. Ovejero, Psicología 

social, (pág.255); J. Iglesias y A. Trinidad (coord.), Leer la sociedad, (pág.257); E. Calatayud, Reflexiones de un juez de menores, (pág.259); P. Ricarte, 

Psicología, (pág.261); A. Ovejero, Psicología social, (pág.268); Malas influencias, (pág.274); Efectos de los medios de comunicación de masas, 

(pág.275). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.252, 253, 255, 257, 259, 261 y 274); actividades 1 a 3, (pág.255); actividades 4 

a 6, (pág.256); actividades 7 a 9, (pág.259); actividades 10 y 11, (pág.261); actividades 13 a 20, (pág.263); actividades 22 a 24, 26 y 27, (pág.265); 

actividades 28 a 31, (pág.267); actividades 33 a 37, (pág.269); actividades 1, 2 y 3, (pág.274). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 252 y 253); tablas: socialización primaria y secundaria, (pág.258); 

esquema sobre la actitud, (pág.266); tabla: escala tipo Likert, (pág.267); esquema: principales formas de influencia social, (pág.272); esquema 

resumen de la unidad, (pág. 273);imágenes descriptivas y fotografías (págs.254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 270, 271, 

272, 274 y 275). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 13 busca información, (pág. 263); actividad 25, visita la web, 

(pág. 265); actividad 36 busca información, (pág. 269); actividad 42 investiga, (pág. 272); actividad 5: busca información, (pág. 275). 

Emprendimiento. Actividad 10, (pág. 261); actividad 21, (pág. 265); actividad 32, (pág. 267) actividad 40, (pág. 272); actividad 43, (pág. 272). 

Educación cívica y constitucional. Actividad 6, (pág. 256); actividad 14, (pág. 263); actividad 26, (pág. 265); actividad 38, (Pág. 272); actividad 6, (pág. 

274); actividad 4, (pág. 250). 

Valores personales. Actividad 1, (pág. 255) actividad, 2, (pág. 275). 
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UNIDAD 12. Psicología de los grupos  

y de las organizaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita Actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con Actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

Enfoque de la unidad. En este tema los alumnos estudiarán la psicología de los 

grupos y de las organizaciones, la definición de grupo, la teoría de la identidad social 

y el grupo como masa. Verán a continuación algunos problemas y conflictos que 

pueden surgir entre distintos grupos como estereotipos, prejuicios y discriminación y 

también distintas técnicas de manipulación interpersonal. En el apartado afectividad: 

atracción y amor estudiarán la problemática del emparejamiento. Estudiarán a 

continuación la psicología del trabajo y de las organizaciones, los recursos humanos y 

el liderazgo. Terminarán el tema viendo algunos problemas de salud laboral: estrés; 

ansiedad; Mobbing (acoso laboral); Síndrome de burn out (quemado). 
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Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores 

algunos problemas psicológicos causados por el estrés y la ansiedad 

Previsión de dificultades. Es posible que los alumnos tengan dificultades para 

conectar los distintos apartados del tema. 
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Sugerencia de temporalización: tercera semana de mayo 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 6. Psicología social y de las organizaciones La importancia de los grupos para el ser humano: 

Definición de grupo; El grupo frente al individuo; 

Agruparse, una tarea necesaria; La teoría de la 

identidad social; El grupo como masa. 

Estereotipos, prejuicios y discriminación: 

Categorización social; Estereotipos; Prejuicios; 

Discriminación; Reducción de estereotipos, prejuicios y 

discriminación. 

Complacencia: manipulación interpersonal: Influencia 

sobre los demás; Técnicas de manipulación para el 

acatamiento; Peticiones secuenciales: la manipulación 

desde el compromiso y la coherencia. 

Afectividad: atracción y amor: Los beneficios de la 

estabilidad; La teoría triangular del amor de Robert 

Sternberg. 

Psicología del trabajo y de las organizaciones: Las 

organizaciones; Funciones de la psicología en el 

ámbito del trabajo y las organizaciones; Los recursos 

B6-2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su 

naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin 

de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo 

pueda perder el control sobre sus propios Actos. 

B6-3. Entender y describir la importancia que Actualmente tiene 

la Psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional, 

reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los 

errores psicológicos que se producen en su gestión y buscando los 

recursos adecuados para afrontar los problemas. 
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humanos; Clima y cultura organizacional. 

Liderazgo: Funciones del líder; Teorías sobre el 

liderazgo; Liderazgo y poder; Liderazgo e inteligencia 

emocional. 

Problemas de salud laboral: estrés; ansiedad; Mobbing 

(acoso laboral); Síndrome de burn out (quemado). 
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BLOQUE 6. Psicología social y de las organizaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-2. Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su naturaleza, 

características y pautas de 

comportamiento, con el fin de evitar las 

situaciones de vulnerabilidad en las que el 

individuo pueda perder el control sobre sus 

propios Actos. 

B6-2.1. Busca y selecciona información en 

Internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la masa, 

tales como: impulsividad, intolerancia, 

inconsciencia, falta de perseverancia, 

volubilidad y falta de capacidad crítica, 

entre otras. 

Busca información sobre el auge del 

nazismo en los años treinta del siglo 

pasado, explicándolo desde los procesos de 

desindividuación, contagio y sugestión. 

Analiza algunos casos concretos para 

explicar cómo influye en los 

comportamientos violentos el anonimato y 

la Actuación en grupo. 

Pág. 280 

Comentario de 

texto 

Pág. 281. 

Acts. 3 a 6 

CL 

AA 

SC 

B6-2.2. Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las masas, 

realizado por Milgram y Zimbardo y elabora 

conclusiones acerca del poder de la 

persuasión, el contagio de sentimientos y 

emociones que se produce en las masas y 

sus efectos en la pérdida temporal de la 

personalidad individual y consciente del 

individuo. 

Utiliza información acerca de los estudios 

de Milgram y Zimbardo para elaborar 

conclusiones sobre el poder de la 

persuasión, el contagio y la sugestión en el 

comportamiento de las masas.   

B6-2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las 

Explica las Actuaciones que recomienda la 

hipótesis del contacto de Allport y las 

técnicas de Descategorización y 

Pág. 286. 

Acts. 14 a 16 

CL 

AA 
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personas se conviertan en parte de la masa, 

perdiendo el control de su conducta, 

pensamientos y sentimientos. 

recategorización para atenuar estereotipos, 

prejuicios y discriminación. 

SC 
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BLOQUE 6. Psicología social y de las organizaciones (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-3. Entender y describir la importancia 

que Actualmente tiene la Psicología en el 

campo laboral y el desarrollo 

organizacional, reflexionando sobre la 

importancia del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las empresas, 

reflexionando sobre los errores psicológicos 

que se producen en su gestión y buscando 

los recursos adecuados para afrontar los 

problemas. 

B6-3.1. Comenta y aprecia la importancia 

de la aplicación de la Psicología en el 

mundo laboral, en temas tales como: los 

aspectos psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo empresarial, la 

importancia de los métodos y técnicas 

psicológicas para la selección de personal 

según los perfiles laborales y la resolución 

de conflictos, entre otros. 

Explica las distintas fases del proceso de 

selección de personal valorando la 

importancia que tiene este proceso para las 

empresas. 

Analiza una tabla informativa para 

comparar las distintas formas de liderazgo 

indicando cuál es la más adecuada para 

una buena gestión de las empresas. 

Pág. 293. 

Acts. 23 y 24 

Pág. 295. 

Acts. 27 y 28 

Pág. 297. 

Acts. 29 y 30 

CL 

AA 

SC 

B6-3.2. Busca y selecciona información 

sobre Recursos Humanos: selección de 

personal y desarrollo de programas 

profesionales favorecedores de la 

integración del trabajador en la empresa y 

su evolución personal y profesional. 

Explica las distintas fases del proceso de 

selección de personal valorando la 

importancia que tiene este proceso para las 

empresas. 

Pág. 293. 

Acts. 23 y 24 

CL 

AA 

SC 

B6-3.4. Investiga, en páginas de Internet, 

los principales riesgos de la salud laboral, 

como son el estrés, la ansiedad, el mobbing 

y el síndrome de Burnout. 

Describe y compara algunos problemas de 

salud laboral como el estrés y la ansiedad, y 

reconoce otros problemas como el mobbing 

y el síndrome de Burnout. 

Pág. 297. 

Acts. 31 y 32 

CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente 

creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para 

el diagnóstico la rúbrica correspondiente a la 

unidad. 

Pruebas de evaluación por competencias. 

Observación directa. 

 

  



Programación Didáctica 2020-2021       Psicoloxía  2   BACHARELATO 

Departamento Filosofía 

 

I.E.S. Ricardo Mella   Profesor César G. Jordán        446 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos inicio de la unidad: Jesús M. Canto, (pág. 276); Reaccionando al mobbing, (pág.277); M. A. Hogg y G. M. Vaughan, 

Psicología social, (pág.279); S. Asch, Psicología social, (pág.280); J. Feliu y S. Lajeunesse, Dinámica y gestión del conflicto. La perspectiva psicosocial, 

(pág.282); E. Espelt, ¿Somos racistas? Valores solidarios y racismo latente, (pág.285); R. Joule y J. L. Beauvois, Pequeño tratado de manipulación para 

gente de bien, (pág.289); Pecado original, (pág.290); S. de Quijano, La psicología social en las organizaciones, (pág.292); J. A. Marina, Despertad al 

diplodocus, (pág.296); Dinámica de grupo: El pasillo de la clase, (pág.300); A. Salas, Diario de un skin, (pág.301). 

Expresión oral y escrita. Cuestiones de los comentarios de texto, (págs.276, 277, 279, 280, 282, 285, 289, 290, 292, 296, 300 y 301); actividades 1 a 2, 

(pág.279); actividades 3 a 6, (pág.281); actividades 7 a 10, (pág.283); actividades 11 a 13, (pág.285); actividades 14 a 16, (pág.286); actividades 17 y 

18, (pág.288); actividades 19 a 22, (pág.291); actividades 23 y 24, (pág.293); actividades 25 y 26, (pág.294); actividades 27 y 28, (pág.295); 

actividades 29 a 32, (pág.297); actividades 1 a 5, (pág.300); actividades 1 a 6, (pág.301). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas del comienzo de la unidad (págs. 276 y 277);tabla: El proceso de desindividuación, (pág.281); 

esquema: Escala de distancia social de Bogardus para medir niveles de discriminación, (pág.284);esquema: Técnicas de manipulación para el 

acatamiento, (pág.287); esquema: Técnicas de manipulación desde el compromiso y la coherencia, (pág.288); esquemas: Combinaciones de intimidad, 

pasión y compromiso según Sternberg, (pág.291); esquema: Dimensiones del clima organizacional, (pág.294) tabla: Los tres tipos de liderazgo, 

(pág.295) tablas: Los tipos de poder; Las características del buen líder (pág.296) tabla: Síntomas del síndrome de burn out, (pág.298); esquema 

resumen de la unidad, (pág. 299);Imágenes descriptivas y fotografías (págs.278, 279, 280, 283, 284, 286, 287, 290, 295, 296, 297, 300 y 301). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Actividad 4, busca información, (pág. 281); actividad 8, busca ejemplos, 

(pág. 283); actividad 5: investiga, (pág. 300). 

Emprendimiento. Actividad 27, (pág. 295); actividad 3, (pág. 300); actividad 6, (pág. 301). 

Educación cívica y constitucional. Actividades 12 y 13, (pág. 285); actividad 14, (pág. 286); actividades 4 y 5, (pág. 300); actividades 1 y 5, (pág. 301). 

Valores personales. Actividad 22, (pág. 291); actividad 2, (pág. 300). 
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Materiales y actividades 

La materia permite el uso de materiales diversos, mucho mas variados que en otras asignaturas. Por ejemplo, puedes proyectarse películas relacionadas con las diferentes 

unidades. En la unidad dedicada al aprendizaje cabe la película “La naranja Mecánica” en la de la memoria, “Memento” o el reportaje sobre Cliff Wearing. 

Experimentos. En los manuales sobre psicología se proponen sencillos experimentos como estudios sobre sa capacidad para identificar olores a ciegas que se puede realizar en 

clase. Hay un experimento sobre cómo afecta el estado de estrés en las pulsaciones. Podríamos hacer una prueba con un condicionamiento clásico inocuo o Ver videos sobre la 

evolución de la inteligencia por etapas segun el modelo de Piaget. 

Dado que la materia es practicamente nueva, resulta difícil programar desde el principio todas las actividades, de modo que propongo ser un poco flexible y adaptarme también a 

las inquietudes del alumnado. 

 

 

Sistema de Avaliación. 

 

 

1º O sistema de avaliación será continuo. 

 

2º  De acordo co Proxecto Curricular do Centro establécense tres ou catro avaliacións ó longo do curso. 
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3º Cada avaliación inclúe todo tipo de actividades programadas e desenvolvidas na aula. Alomenos un exame e, se fora posible, dous. A nota 

da avaliación será a media ponderada das notas dos exames. Resérvase para o profesor/a un 10 % para avaliar atitudes e traballo o longo do 

trimestre. 

 

4º A avaliación inclúe as actividades de clase (preguntas, exercicios, comentarios de textos e, en xeral, a realización de todo tipo de tarefas), 

así como as probas obxectivas (exames). 

 

5º A fin de curso na avaliación ordinaria poderá realizarse unha proba global, que servirá de criterio de recuperación de materiais pendentes e 

de determinación da cualificación final. 

 

6º A proba da avaliación extraordinaria (setembro) o mesmo que a programación e probas de pendentes realizarase de común acordo entre os 

membros do departamento. 

 

Recuperacións: 

 

O mecanismo para recuperar materia pendente é a realización de probas escritas adicionais. Unha recuperación por cada avaliación. A 

recuperacion farase ao iniciar a avaliación seguinte. 
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Contidos mínimos 

 

• Las raíces históricas de la psicología. 

• La psicología como ciencia. 

• Las escuelas psicológicas. 

• Los objetos de estudio de la psicología. 

• La metodología de la psicología. 

• La investigación en psicología. 

• Identificación de las características de la psicología. 

• Reconocimiento de las diferentes escuelas psicológicas. 

• Identificación de los objetos de estudio de la psicología (psicología básica y aplicada). 

• Diferenciación de los métodos en psicología 

• Comportamiento animal: etología frente a psicología experimental; instintos y reflejos; la etología como ciencia. 

• Los instintos humanos: conducta alimentaria; conducta de cortejo; vínculos de apareamiento; crianza; conducta social; conducta 

agresiva. 

• Conceptos básicos de la percepción humana: la sensación; umbrales sensoriales; adaptación sensorial; tipos de receptores sensoriales. 
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• Fases del proceso perceptivo: excitación, transmisión, procesamiento de la información. 

• Principios del proceso perceptivo: organización jerárquica; segregación funcional; procesamiento en paralelo. 

• Bases biológicas de la percepción humana, los sentidos: la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto. 

• Principales teorías sobre la percepción humana: el asociacionismo; la Gestalt; 

• Fenómenos perceptivos: ilusiones ópticas; 

• Estructura y funcionamiento de la memoria: memoria sensorial; memoria a corto plazo; memoria a largo plazo. 

• Definición de aprendizaje: tipos de aprendizaje. 

• El condicionamiento clásico: los experimentos de Pávlov; fundamentos básicos del condicionamiento clásico; tipos de procesos; 

procesos básicos; aplicaciones. 

• El condicionamiento operante; historia del condicionamiento operante; fundamentos básicos; las consecuencias de la conducta; 

Programas de reforzamiento; procesos básicos del condicionamiento operante; aplicaciones. 

• El aprendizaje social: el muñeco bobo de Bandura; tipos de modelo; el modelado; la influencia del aprendizaje 

• Conceptos básicos de la inteligencia: dimensiones de la inteligencia humana; desarrollo histórico de los estudios sobre la inteligencia; 

los test de inteligencia. 

• Teorías sobre la inteligencia: Teoría triárquica de la inteligencia; Teoría de las inteligencias múltiples; La inteligencia emocional. 

• El desarrollo de la inteligencia: La etapa sensorio-motora; La etapa preoperatoria; La etapa de operaciones concretas; La etapa de 

operaciones formales. 

• La frustración: Definición de frustración; Causas de la frustración; Los conflictos motivacionales; Frustración y conducta agresiva; 
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Mejora de la tolerancia a la frustración. 

• El estrés: Algunas teorías explicativas del estrés; Mecanismos de afrontamiento del estrés. 

 

 

 

 

 

8 Proxecto Lector 

 
Materiais de ESO: 

 

Ata agora pàrece dabondo a lectura de textos do propio libro. 

 
Materiais de 1º de Bacharelato: 

 

Libro: Cómo evolucionaron os humanos. Robert Boyd, Joan B. Silk. Selección de textos: 

Tema : o estudio do ADN e aplicación o análise da xenealoxía do ser humano P. 428-434 

Tema : A influencia da fisioloxía no comportamento animal e humano: p 209-212 
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Artículo do “Pais” venres 30 setembro 2005 “Intelixencia de gorila” 

Reportaxe do “National Xeographic” sobre a orixe do ser humano. 

Reportaxe do “Nacional Xeographic” sobre conduta de primates. 

Textos de Galileo sobre o método científico. 

 

 

 
Materiais de 2º de Bacharelato: 
 

 

 Libro de texto da asignatura: Filosofía 2º Bacharelato 

 Libro: “Filosofía. O comentario de texto” Editorial Xerais  

o Tema: modelo de comentario de texto 

  Páxina 11 a 14 

o Tema: Exemplificacions 

 Texto Da “República” de Platón comentado. P15 a 20 

 Texto da “Etica a Nicómaco de Aristóteles” comentado. P 21 a 24. 
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Textos dos seguintes autores: 

 

 

 Platón: “A República” ,“Menón” ,“Fedón” ,“Timeo”, “Fedro” 

 Aristóteles: “Física” ,“Metafísica” , “Ética a Nicómaco”, ”De anima” 

 Tomás de Aquino: “Suma teoloxica” “Suma contra xentiles” “De ente et essentia” 

 Descartes: “Discurso do método”, “Os principios da filosofía”,  “Meditacions metafísicas” 

 Hume: “Investigaciones sobre el entendimiento humano” 

 Locke: “Dous tratados sobre o goberno civil” 

 Kant: “Crítica Razón Pura”  “¿Qué é a Ilustración? 

 Marx: “El capital”, “Manuscritos: economía e filosofía”, “Contribución á crítica da economía política”, “A ideología alemana”.
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Cómo se traballa e avalía 

 

Actividades nas que 

se usa o código 

escrito na materia 

de Filosofía: 

 

¿Se propon 

algún modelo? 

 

¿Cómo se avalía? 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

¿É 

condición 

para 

aprobar? 

 

 

 Comentario de Texto 

 

 

Modelo facilitado ós 

alumnos e adxunto na 

programación 

 ortografía 

 axuste os apartados do modelo esixido 

pola programación 

 vocabulario específico da materia e autor 

 orden na exposición 

Dous ou tres veces por avaliación  

 

 

 NON 

 

 

 Traballos 

 

 

 

Instruccións para cada un, 

por escrito ou oralmente. 

 ortografía 

 presentación 

 profundidade no tratamento do tema 

 variedade de fontes utilizadas 

  

 

 

 NON 

 Exames   Dous ou tres por avaliación mais  
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 as recuperacións correspondentes.  SI 

 Resúmenes 

 

  ortografía 

 presentación 

 axuste os elementos principais do 

documento orixinal 

 capacidade de síntese 

Depende dos textos tratados no 

trimestre: de dous a catro textos 

cos correspondentes resumenes. 

 

 NON 

Apuntes   Ocasionalmente  
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Actividades nas que se 

emprega o código oral 

na materia de Filosofía 

 

¿Se establecen 

normas? 

 

¿Cómo se avalía? 

 

¿Con qué frecuencia? 

Intervencións nas aulas O profesor modera as 

exposicións e incentiva respecto 

e quenda de palabra 

Casi non ten peso na nota: 

 Corrección e riqueza do vocabulario 

Intervencións frecuentes, diarias pero 

sempre por parte dos mesmos alumnos 

Exposicións orais de traballos  Casi non ten peso na nota: 

 Corrección e riqueza do vocabulario 

 Capacidade para comunicar correcta e 

comprensivamente os seus 

coñecementos. 

Moi escasa: unha vez ou dúas por 

avaliación. Soamente alumnado 

voluntario. 

 

 

Actividades relacionadas 

coa lectura e a 

comprensión do que se le. 

 

¿Cómo se avalía? 

 

¿É condición para aprobar? 

Textos dos autores A través dos exames.  Si, forma parte imprescindible do currículo de 2º de Bacharelato. De 

feito e o medio a traves do cal avalíase o alumnado na selectividade e 
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 Lecturas de algúns deles  

na clase 

nos exames do curso. 

Manuais 

 

A través dos exames.  

Artigos Lecturas e comentario nas clase. 

Resumenes 

Sí, forma parte imprescindible do currículo de 1º. 
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Anexo:  Adaptación da programación en función da situación sanitaria. 

 

O tercero trimestre do pasado curso sufrimos as consecuencias da pandemia de COVID. 

Ese incidente trastocou totalmente a manera de dar clase: clases on line e actividades e 

exámenes a traves de internet. 

Este curso o afrontamos con a incertidumbre de voltara mesma situación, o cal leva a 

reconsiderar os mecanismos de avaliación. 

Nos cursos de valores éticos da ESO, pódese empregar os traballos presentados 

telematicamente como mecanismo avaliador, pero no bacharelato, é necesario 

introducir algún recurso mais. 

Os medios para impartir docencia en caso de confinamiento son: 

Plataforma webex 

Aula virtual: tarefas, foros. 

Correo electrónico 

 

En caso de cuarentena, o medio axeitado é a aula virtual, e se ninguen plantexa 

problemas, o alumnado demanda e pide clases en streaming para poder participar 

dende casa coma ose seus compañeros 

 

A día de hoxe e tras a experiencia do pasado curso, propoño na miña programación, 

como instrumento avaliador en caso de imposibilidad de examen presencial, examenes 

orais a través da plataforma Webex, facilitada pola propia Xunta. O examen queda 
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gravado e reúne por ello as garantías necesarias para posteriores revisiones ou 

reclamaciones. También garantiza a validez da proba e dificulta o fraude. 

Pódense tamén considerar outras alternativas coma os exames tipo test a través da 

aula virtual do instituto, sempre que reunan as garantías suficientes. 

A recuperación de avaliacions pode realizarse a traves de traballos pero sería preferible 

os exámenes orais e on-line. 

  

 

 

 

Vigo, outubro 2020. 

 

Firma esta programación el jefe del Seminario Didáctico de Filosofía :  
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