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Introdución e contextualización

O IES San Tomé de Freixeiro é un centro localizado no municipio de Vigo, nun entorno eminentemente
urbano. O centro ofrece estudos de ESO, con catro liñas por nivel, e de Bacharelato, con cinco liñas por
nivel,  nas  modalidades  de  Ciencias  e  de  Humanidades  e  Ciencias  Sociais.  O  número  de  alumnos
matriculados no centro en setembro de 2016 pasa dos 800, o que pon de manifesto a enorme demanda
que ten a súa oferta educativa. 2º de Bacharelato é, de todos modos, o nivel  onde os grupos resultan
menos  numerosos  (menos  de  30  alumnos  por  grupo.  Psicoloxía  vai  ser  impartida  en  tres  grupos  de
alumnos, e a complexidade da organización dos distintos itinerarios neste nivel provocou que un deles só
teña nestes momentos dous alumnos, cando os outros dous superan os vinte. A Xefatura de Estudos tentará
equilibrar estes números, sen descompensar os grupos de outras materias.

Éste é o primeiro ano no que se imparte neste centro a materia de Psicoloxía. Fronte outras CCAA, que a
ofreceron  coma  optativa  baixo  a  LOE,  en  Galicia  nunca  se  impartiu  de  xeito  xeral.  O  feito  de  que  a
Consellería  de  Educación  adxudicara  ao  profesorado  de  Filosofía  a  súa  impartición  supón  un  reto
considerable,  pois  debemos  afacernos  a  unha  materia  e  a  un  currículo  que,  de  ser  tratado  de  xeito
episódico nos DCB antigos da materia de Filosofía pre-LOE, pasa a constituirse nunha materia cun peso
específico (medido en horas de clase semanais) superior á da extinta Filosofía e Cidadanía. As novidades do
currículo,  con  temas  nos  que  nunca  profundizáramos,  e  estándares  de  aprendizaxe  extremadamente
esixentes no seu apartado competencial, xeran nos membros deste Departamento encargados de impartir a
materia unha considerable preocupación.

A esta preocupación (que noutras circunstancias enfrontaríamos sendo conscientes do carácter de ensaio
deste ano, e que nos permitiría enfocar mellor a nosa estratexia didáctica para vindeiros cursos), súmase o
feito de que a materia de Psicoloxía, polo seu carácter de materia específica, pode ser elixida polos nosos
alumnos para realizar a avaliación final de Bacharelato prevista na LOMCE, proba da que pode depender en
grande medida o seu futuro académico. Este feito obríganos a un altísimo nivel de esixencia, para poder
atender ao interese lexítimo do noso alumnado de cadar as competencias que lles permitan superar con
éxito esas probas,  e esa esixencia conxuga mal co propósito de que este curso servise de ensaio para
orientarnos  didácticamente  no  futuro.  Non  podemos  arriscarnos  aos  posibles  erros  que  todo  ensaio
conleva. Por riba destas consideracións e problemas, engádese o feito de que aínda non se sabe en que vai
consistir a proba, pois o ministerio deuse de prazo ata o 30 de novembro para establecer o seu formato e
características. O que plantexamos nesta programación, polo tanto, está suxeito a cambios derivados desa
ordenanza, polo que o Departamento se reserva o dereito de variar esta programación didáctica á vista do
tipo de proba que, ao cabo, determine o Ministerio de Educación, tipo de proba para o que tentaremos
preparar do mellor xeito posible ao noso alumnado.

A  psicoloxía  é  unha  rama  do  saber  cuxa  finalidade  esencial  é  tanto  a  comprensión  da  propia
individualidade  como  das  condutas  sociais  e  a  súa  interrelación.  Desde  uns  antecedentes  históricos
afastados, moi ligados ao desenvolvemento do saber filosófico, a psicoloxía evolucionou cun cariz, en certo
xeito, bifronte. Por unha banda, ten unha indubidable filiación humanística; por outra parte, a súa temática
busca regularidades e explicacións científicas.  Con estas  características  distintivas,  polo seu obxecto de
estudo  e  a  súa  metodoloxía,  a  psicoloxía  pode  considerarse  unha  disciplina  moi  interesante  para  o
alumnado de segundo de bacharelato, cunha indubidable vertente práctica, na medida en que lle axudará a
coñecerse  mellor  como individuo e  a  desenvolverse  como persoa  e,  ao tempo,  a  afrontar  os  diversos
problemas e retos que a convivencia suscita. 

A propia complexidade, inscrita de seu no propio ser humano, faise visible na súa capacidade de relación
con  outros  saberes,  sinaladamente  coa  bioloxía,  a  socioloxía,  a  química  e,  desde  logo,  a  filosofía.  O
significativo carácter dual da psicoloxía pode axudar a desenvolver e adquirir as seguintes competencias
clave: comunicación lingüística; competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía;
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competencia  dixital;  aprender  a  aprender;  competencias  sociais  e  cívicas;  ecoconciencia  e  expresións
culturais.  Trátase,  xa  que  logo,  dunha  materia  que,  dada  a  súa  riqueza  de  contidos  e  amplitude  de
horizontes, pode converterse en paradigmática para a adquisición da maior parte das competencias clave.

Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave.

En Psicoloxía, a adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos obxectivos da etapa en
que se sitúa, debe desenvolverse preferentemente desde un punto de vista eminentemente disciplinar e
transversal.  Esta  metodoloxía  pasa  pola  xeración  de  tarefas  ou  situacións-problema,  suscitadas  cun
obxectivo  concreto,  que  o  alumnado  debe  resolver  facendo  un  uso  axeitado  de  distintos  tipos  de
coñecementos, destrezas, actitudes e valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos e
estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo. Agora ben, esta metodoloxía
require, pola parte docente, unha reflexión e unha revisión permanentes da súa tarefa e a procura, tamén
decidida, de criterios comúns e consensuados que permitan, finalmente, abordar un tratamento integrado
das competencias, facendo unha realidade palpable a construción colaborativa do coñecemento.

Perfil competencial da materia.
Presentamos  un  cadro  que  recolle  o  perfil  competencial  da  materia,  relacionando  as  distintas

competencias clave cos estándares de aprendizaxe que serven como concreción dos criterios de avaliación.
O Departamento non vai incluir máis estándares que os fixados no Decreto 86/2015 do 25 de xuño. polo
que a notación dos estándares e a súa relación coas distintas competencias coincide coa atopada nese
documento.

Abreviatura Competencia clave

CCL Competencia en comunicación lingüística

CSC Competencias sociais e cívicas

CD Competencia dixital

CAA Competencia de aprender a aprender

CMCCT Competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxía

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais

CSIEE Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor

A relación de estándares será a que aparece no epígrafe seguinte desta programación.

Psicoloxía 2º Bacharelato

Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE

PSB1.3.3
PSB2.4.2
PSB3.3.1
PSB3.3.4
PSB4.1.3
PSB5.2.4
PSB5.4.1

PSB1.2.2
PSB2.3.2
PSB2.5.2
PSB3.2.1
PSB5.2.5
PSB5.4.3
PSB5.5.1

PSB1.3.4
PSB2.1.2
PSB2.2.1
PSB2.4.3
PSB3.1.4
PSB3.1.5
PSB3.3.3

PSB1.1.1
PSB1.2.3
PSB1.3.2
PSB3.1.2
PSB3.3.3
PSB4.2.1
PSB4.3.1

PSB1.1.2
PSB1.2.1
PSB2.1.1
PSB2.2.2
PSB2.3.1
PSB2.4.1
PSB2.4.3

PSB1.3.1
PSB3.1.2
PSB4.1.2
PSB4.2.4

PSB1.3.4
PSB2.5.1
PSB3.1.3
PSB3.3.2
PSB4.1.1
PSB4.2.2
PSB4.4.1
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Psicoloxía 2º Bacharelato

Estándares 
avaliables 
relacionados coas 

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE

PSB5.4.2
PSB5.5.2
PSB6.3.3

PSB6.1.1
PSB6.1.3
PSB6.2.2
PSB6.2.3
PSB6.2.4

PSB3.3.5
PSB4.1.2
PSB4.2.3
PSB5.4.4
PSB6.1.2
PSB6.2.1
PSB6.3.4

PSB5.1.1
PSB5.2.1
PSB5.3.2

PSB2.5.1
PSB3.1.1
PSB4.4.1
PSB5.2.3
PSB5.3.1

PSB5.1.2
PSB5.1.3
PSB5.2.2
PSB5.2.6
PSB6.3.1
PSB6.3.2

Estándares avaliables, con criterios de avaliación, 
contidos e obxectivos das materias.

Obxectivos
Inclúense  nas  táboas  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  asociados  aos  distintos  criterios  de

avaliación  e  aos  contidos  tratados  neses  criterios.  Ao  mesmo  tempo,  tamén  se  inclúe  a  relación  de
obxectivos xerais da etapa directamente reacionados co acadamento deses criterios de avaliación, tal  e
como todos estes apartados veñen recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Os
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, tamén recollidos nese Decreto, son os da seguinte lista,
(na táboa refírese a eles pola letra correspondente desta listaxe):

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.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  por  calquera  condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus  antecedentes
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na
mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas
propias da modalidade elixida.
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l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos.  Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación
e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e  contribuír  á  súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Instrumentos de avaliación
Para  cada  estándar  de  avaliación  a  seguinte  táboa  introduce  unha  columna  que  especifica  que

instrumentos  de  avaliación  poden  ser  usados  para  comprobar  o  grao  de  adquisición  de  cada  un  dos
estándares.  Débese  entender  que  a  columna sinala  as  distintas  posibilidades  que  se  lle  presentan  ao
docente,  non  prescribindo  ningunha  delas.  A  elección  do  instrumento  concreto  para  cada  estándar
corresponderá ao docente concreto, quen terá que avaliar cal é o instrumento máis pertinente, atendendo
ás circunstancias do grupo e do alumno concreto (pois a elección dun ou outro instrumento permitirá a
atención á diversidade do alumnado). 

Nas  táboas  quedarán  reflectidos  só  as  categorías  xerais  de  instrumentos  de  avaliación.  Incluiráse,
asemade, algún exemplo de actividade que corresponde con ese estándar das que aparecen nos libros de
texto.

Este é o cadro de Categorías, procedementos e instrumentos de avaliación e indicadores de logro para
cada instrumento.

Categoría Instrumento ou procedemento
de avaliación Indicador de logro

Probas escritas
Preguntas tipo test de resposta múltiple

Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL

Preguntas de autocompleción
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL

Preguntan de desenvolvemento 
temático

Levan ao alumno a crear sínteses significativas do 
aprendido. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  
serán os seguintes:

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico

• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical

Comentario de texto con preguntas 
guiadas

Desenvolven a CCL e a CAA, ao ter que examinar e darlle 
sentido a un texto dende as teorías aprendidas. Neste nivel 
de ensino o Departamento entende que deben ser guiados,
deixando os comentarios libres para o nivel de Bacharelato.
Nestas probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
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seguintes:
• Comprensión do texto, identificando as ideas e os

conceptos máis importantes, e relacionándoos co 
estudado.

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico

• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical

Traballos (Individuais e 
colectivos)

Pequenos ensaios

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA e, en moitos casos, a 
CD, permitindo que localice información, a filtre e a 
sintetice dun xeito significativo para él e para quen puidera 
lelo. Nestas probas os indicadores que se terán en conta, 
nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
seguintes:

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico

• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical
• Corrección na presentación

Participación nos blogs

Desenvolve no alumno a CCL, a CSC e a CD, ao integralo nun
entorno discursivo dialóxico e virtual onde ten que primar o
respecto mutuo, nunca incompatible coa crítica razoada das
opinións alleas. Nestas probas os indicadores que se terán 
en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),
serán os seguintes:

• Coñecemento das posibilidades do medio
• Claridade expositiva e orde argumentativo nos 

posts creados
• Corrección ortográfica e gramatical
• Netiquette
• Capacidade dialóxica

Pequenos esquemas e mapas mentais

Desenvolve no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSIEE e a 
CMCCT, ao obrigalo a sintetizar ordeadamente a 
información da que dispón. Nestas probas os indicadores 
que se terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 
4 (excelente),  serán os seguintes:

• Dominio das aplicacións empregadas
• Coñecemento do tema e precisión no uso do seu 

léxico
• Boa estruturación, completude, sinxeleza e 

claridade do esquema, que o fan idóneo como 
material didáctico.

Creación de glosarios e wikis

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSC, ao 
permitirlle formar parte dunha creación dixital colectiva 
onde o que prima é o rigor no uso do léxico e a 
intertextualidade. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente),  serán os seguintes:

• Coñecemento das posibilidades do medio
• Precisión conceptual.
• Claridade expositiva
• Capacidade de traballo conxunto
• Corrección ortográfica e conceptual

Creación de carteis Desenvolve no alumno a CAA, a CCEC e a CSC, pois lles 
permiten xerar un produto cunha mensaxe que pretende 
ter repercusión social a partir da selección de información 
que poidan ter feito. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente),  serán os seguintes:
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• Plasticidade e creatividade
• Claridade na mensaxe
• Harmonía entre imaxes e texto
• Corrección gramatical e léxica no tratamento dos 

temas

Creación de materiais multimedia

Engade ao instrumento anterior a CD, permitindo ao 
alumno o acceso a outros códigos para transmitir a súa 
mensaxe. Traballaríase dun xeito colaborativo. Nestas 
probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
seguintes:

• Plasticidade e creatividade
• Dominio das aplicacións empregadas
• Claridade na mensaxe
• Harmonía entre os distintos elementos
• Pertinencia do exposto
• Capacidade de impacto

Exposicións orais

Dos mellores instrumentos para traballar a CCL, a CSC, a 
CAA e a CSIEE. O alumno vese obrigado a mellorar o seu 
entendemento do tema para poder transmitilo aos seus 
compañeiros. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  
serán os seguintes:

• Corrección nos contidos expostos
• Boa estruturación do discurso
• Fluencia e claridade na dicción
• Capacidade de resposta

Traballo na aula

Traballo na libreta da aula

Instrumento básico para comprobar a continuidade no 
traballo e o esforzo do alumno. Pode incluir exercicios de 
distintos tipos que traballen todas as competencias. Os 
elementos comúns a todo o traballo na libreta serán os 
seguintes:

• Realización dos traballos
• Claridade e limpeza
• Corrección nas respostas aos distintos tipos de 

exercicio.

Interese, comportamento e 
participación

Instrumento de evidencia directa. Os elementos que se 
valorarán serán:

• Comportamento adecuado e respectuoso
• Atención prestada as exposicións de docentes e 

compañeiros
• Traer o material de traballo
• Participación activa no deseenvolvemento das 

clases (preguntas, presentación de alternativas, 
….)

Debates

Como no caso das exposicións orais, os debates son 
instrumentos óptimos para avaliar a CCL, a CSC, a CAA e a 
CSIEE. Son máis efectivos se son o resultado do traballo de 
distintos grupos, pero tampouco renunciamos a debates 
puntuais que poidan xurdir na exposición dalgunha 
temática. Os elementos que se terán en conta para 
avalialos serán:

• Corrección nos contidos expostos
• Respecto as persoas coas que se debate e 

actitude crítica construtiva con respecto ás 
opinións propias e alleas.

• Fluencia e claridade na dicción
• Capacidade de chegar a puntos de acordo.
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Táboa

Psicoloxía. 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
avaliación

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia

 b
 e
 h
 l

 B1.1. A psicoloxía desde as súas orixes en Grecia ata o século
XIX.

 B1.2. Constitución da psicoloxía como saber autónomo: 
Wundt, Watson, James e Freud.

 B1.3. Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo 
da súa evolución.

 B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros 
saberes.

 B1.1. Entender e apreciar a especificidade e a importancia do 
coñecemento psicolóxico, como ciencia que trata da conduta e
os procesos mentais do individuo, valorando que se trata dun 
saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a 
investigación e a innovación.

 PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de referencia global da
psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia (nas filosofías de 
Platón e Aristóteles), ata o seu recoñecemento como saber 
independente da man de Wundt, Watson, James e Freud, 
definindo as acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa 
evolución, desde o etimolóxico, como "ciencia da alma", aos 
achegados polas correntes actuais: condutismo, cognitivismo, 
psicanálise, humanismo ou Gestalt.

 PE
 TA

 PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os problemas que
investiga a psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo a súa
perspectiva das proporcionadas por outros saberes.

 PE
 TI

 d
 e
 l

 B1.5. Obxectivos que caracterizan a psicoloxía.

 B1.6. Facetas teórica e práctica da psicoloxía, e ámbitos de 
aplicación.

 B1.7. Metodoloxías da investigación psicolóxica: métodos e 
obxectivos.

 B1.2. Identificar a dimensión teórica e práctica da psicoloxía, 
os seus obxectivos, as súas características e as súas ramas e 
técnicas de investigación, relacionándoas, como ciencia 
multidisciplinar, con outras ciencias cuxo fin é a comprensión 
dos fenómenos humanos, como a filosofía, a bioloxía, a 
antropoloxía, a economía, etc.

 PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos obxectivos que 
caracterizan a psicoloxía: describir, explicar, predicir e 
modificar.

 PE
 TA

 PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica 
da psicoloxía, e identifica as ramas en que se desenvolven 
(clínica e da saúde, da arte, das actividades físico-deportivas, 
da educación, forense, da intervención social, ambiental, etc.), 
investigando e valorando a súa aplicación nos ámbitos de 
atención na comunidade, como na familia e na infancia, na 
terceira idade, en minusvalías, muller, xuventude, minorías 
sociais e inmigrantes, cooperación para o desenvolvemento, 
etc.

 TA
 TI

 PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das 
metodoloxías de investigación psicolóxica, explicando as 
características de cada unha, como son os métodos 
comprensivos (introspección, fenomenoloxía, hermenéutica, 
test, entrevista persoal, dinámica de grupos, etc.) e os seus 
obxectivos (observación, descrición, experimentación, 

 PE
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explicación, estudos de casos, etc.).

 a
 d
 e
 g
 h

 B1.8. Achegas máis importantes da psicoloxía na comprensión
dos fenómenos humanos. Problemas tratados e conclusións 
ofrecidas.

 B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, condutismo, teoría 
cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía.

 B1.10. Textos de autores como W. Wundt, S. Freud, A. 
Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre outros.

 B1.3. Recoñecer e expresar as achegas máis importantes da 
psicoloxía, desde os seus inicios ata a actualidade, 
identificando os principais problemas formulados e as 
solucións achegadas polas correntes psicolóxicas 
contemporáneas, e realizando unha análise crítica de textos 
significativos e breves de contido psicolóxico, identificando as 
problemáticas formuladas e relacionándoas co estudado na 
unidade.

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



 PE
 TA

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

 TA
 TI

 PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente textos sobre os 
problemas, as funcións e as aplicacións da Psicoloxía de 
autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. 
F. Skinner, entre outros.

 PE
 TA

 PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas 
conclusións argumentadamente, mediante presentacións 
gráficas, en medios audiovisuais.

 TI

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta

 e
 g
 h
 i

 B2.1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros 
animais.

 B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación 
coa conduta.

 B2.1. Explicar a evolución do cerebro humano desde un 
enfoque antropolóxico, distinguindo as súas características 
específicas das doutros animais, co fin de apreciar a 
importancia do desenvolvemento neurolóxico e as 
consecuencias que delas se derivan.

 PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel anatómico 
diferentes tipos de encéfalos animais en comparación co 
humano, valéndose de medios documentais. 

 TA
 PE

 PSB2.1.2. Investiga a través de internet a filoxénese humana e
a evolución do cerebro, explicando e apreciando a relación 
directa que mantén co desenvolvemento da conduta humana.

 TA
 TI

 d
 e
 g
 i

 B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e 
neurotransmisores.

 B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que executan.

 B2.2. Analizar e apreciar a importancia da organización do 
sistema nervioso central, fundamentalmente do encéfalo 
humano, distinguindo as localizacións e as funcións que 
determinan a conduta dos individuos

 PSB2.2.1. Realiza unha presentación, con medios 
informáticos, en colaboración grupal, sobre a morfoloxía 
neuronal e a sinapse, describindo o proceso de transmisión 
sináptica e os factores que a determinan, o impulso nervioso e 
os neurotransmisores.

 TA
 TG
 TI

 PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas  PE
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cerebrais e as súas funcións, e localiza nun debuxo as 
devanditas áreas.

 e
 h
 i
 l

 B2.5. Técnicas de investigación da actividade cerebral: 
anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións directas e 
estudo de casos.

 B2.6. Impulso que deron as técnicas de investigación do 
cerebro para o estudo do comportamento e a solución 
dalgunhas patoloxías.

 B2.3. Entender e valorar as técnicas actuais de investigación 
do cerebro e o seu impacto no avance científico acerca da 
explicación da conduta e na superación dalgúns trastornos e 
dalgunhas doenzas mentais.

 PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas científicas de 
investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervencións directas e estudo de casos.

 PE

 PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas técnicas de 
investigación cerebral lle deron ao coñecemento do 
comportamento humano e á solución dalgunhas patoloxías.

 PE

 a
 c
 e
 g
 i

 B2.7. Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e
a masculina.

 B2.8. Doenzas causadas por alteracións xenéticas. Anomalía 
na conduta. Síndromes.

 B2.4. Comprender e recoñecer algunhas das bases xenéticas 
que determinan a conduta humana, apreciando a relación de 
causa e efecto que pode existir entre ambas as dúas e 
destacando a orixe dalgunhas doenzas producidas por 
alteracións xenéticas.

 PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que
interveñen na conduta, e investiga e valora se estes teñen 
efectos distintivos entre a conduta feminina e a masculina.

 TA
 PE

 PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia das alteracións 
xenéticas coas doenzas que producen modificacións e 
anomalías na conduta, utilizando o vocabulario técnico 
preciso: mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.

 PE

 PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en internet acerca
de distintos tipos de doenzas causadas por alteracións 
xenéticas, tales como a síndrome de Down, a síndrome de 
Turner, a síndrome do miaño de gato ou a síndrome de 
Klinefelter, entre outras.

 TA
 TI

 b
 c
 d
 h

 B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e hormonas, e influencia 
na conduta. Influencia na diferenza entre a conduta feminina e 
a masculina.

 B2.5. Investigar e resumir a influencia do sistema endócrino 
sobre o cerebro e os comportamentos derivados diso, co fin de
valorar a importancia da relación entre ambos.

 PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa 
conceptual do sistema endócrino, apreciando a súa influencia 
na conduta humana e os seus trastornos, por exemplo: 
hipófise e depresión, tiroide e ansiedade, paratiroide e astenia,
suprarrenais e delirios, páncreas e depresión, sexuais e 
climaterio, etc.

 TG
 TI
 TA

 PSB2.5.2. Investiga as diferenzas endocrinolóxicas entre 
homes e mulleres, e os seus efectos na conduta, valorando o 
coñecemento destas diferenzas como un instrumento que 
permite un entendemento e unha comprensión mellores entre 
as persoas de diferente sexo.

 PE
 TA

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria
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 b
 d
 e
 g
 h
 l
 m

 B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso.

 B3.2. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, 
cognitivismo e neuropsicoloxía.

 B3.3. Leis da percepción da Gestalt.

 B3.4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos.

 B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, 
percepción subliminar e extrasensorial, membro fantasma e 
percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo,
o ollo de Dobelle), etc.

 B3.1. Comprender a percepción humana como un proceso 
construtivo eminentemente subxectivo e limitado, no cal ten a 
súa orixe o coñecemento sobre a realidade, valorando o ser 
humano como un procesador de información.

 PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que interveñen 
no fenómeno da percepción (estímulo, sentido, sensación e 
limiares de percepción), recoñecéndoos dentro das fases do 
proceso perceptivo (excitación, transdución, transmisión e 
recepción).

 PE

 PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das principais teorías
acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía.

 PE

 PSB3.1.3. Elabora unha presentación con medios audiovisuais
e en colaboración grupal, desenvolvendo a súa iniciativa 
persoal e as leis gestálticas da percepción, valorando a súa 
achega conceptual e identificando exemplos concretos de 
como actúan (por exemplo, a través de obras pictóricas ou 
fotografías).

 TI
 TA
 TG

 PSB3.1.4. Procura e selecciona información, utilizando 
páxinas web, acerca dalgúns tipos de ilusións ópticas, 
diferenciándoas dos trastornos perceptivos como as 
alucinacións e a agnosia.

 TI

 PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, 
como a constancia perceptiva, a percepción subliminar e 
extrasensorial, o membro fantasma e a percepción por 
estimulación eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo de 
Dobelle) entre outros, e expón as súas conclusións a través de
soportes de presentación informáticos.

 PE
 TI

 b
 d
 e
 h

 B3.6. Factores individuais e sociais que inflúen na percepción.  B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das influencias 
individuais e sociais no fenómeno da percepción, valorando 
criticamente tanto os seus aspectos positivos como os 
negativos.

 PSB3.2.1. Discirne e elabora conclusións, en colaboración 
grupal, sobre a influencia dos factores individuais (motivación, 
actitudes e intereses) e sociais (cultura e hábitat) no fenómeno
da percepción, utilizando, por exemplo, os experimentos sobre
prexuízos realizados por Allport e Kramer.

 PE
 TG
 TA

 b
 d
 e
 g
 m

 B3.7. A memoria. Atención e concentración.

 B3.8. Tipos de atención.

 B3.9. Alteracións da atención.

 B3.10. Tipos de memoria. Relación entre eles e utilidade que 

 B3.3. Coñecer e analizar a estrutura, os tipos e o 
funcionamento da memoria humana, investigando as achegas 
dalgunhas teorías actuais, co fin de entender a orixe e os 
factores que inflúen no desenvolvemento desta capacidade no 
ser humano, e utilizar as súas achegas na súa propia 
aprendizaxe.

 PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de atención e 
concentración como puntos de partida da memoria, 
distinguindo os tipos de atención e os tipos de alteración que 
poden sufrir.

 PE

 PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e  TI
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teñen na aprendizaxe humana.

 B3.11. Esquecemento: causas.

 B3.12. A memoria e os efectos producidos nela por desuso, 
interferencia, falta de motivación, etc.

 B3.13. Distorsións e alteracións da memoria.

elaborar, con medios informáticos, un cadro comparativo sobre
diferentes tipos de memoria (sensorial, MCP e MLP), 
analizando a correspondencia entre elas e valorando a 
utilidade que teñen na aprendizaxe humana.

 PSB3.3.3. Procura e selecciona información en páxinas web e 
libros especializados, acerca das principais causas do 
esquecemento, tales como as fisiolóxicas, as producidas por 
lesións, por represión, por falta de procesamento, por contexto
inadecuado, etc., e elabora conclusións.

 PE
 TA
 TI

 PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos 
producidos na memoria por desuso, interferencia, falta de 
motivación, etc., e expón as súas consecuencias de xeito 
argumentado.

 PE

 PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios audiovisuais, 
algunhas distorsións ou alteracións da memoria, como a 
amnesia, a hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, 
desenvolvendo a súa capacidade emprendedora.

 TA
 TI

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento

 b
 d
 e
 g
 h
 m

 B4.1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; 
aprendizaxe por ensaio-erro; condicionamento instrumental; 
teoría cognitiva; aprendizaxe social.

 B4.2. Técnicas de condicionamento na publicidade.

 B4.3. Factores que inflúen na aprendizaxe: coñecementos 
previos adquiridos, capacidades, personalidade, estilos 
cognitivos, motivación, actitudes e valores.

 B4.1. Explicar as principais teorías sobre a aprendizaxe, 
identificando os factores que cada unha delas considera 
determinantes neste proceso, co obxecto de iniciarse na 
comprensión deste fenómeno e das súas aplicacións no 
campo social, e utilizar os seus coñecementos para mellorar a 
súa propia aprendizaxe.

 PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar, 
utilizando medios informáticos, un cadro comparativo das 
teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e 
Watson); aprendizaxe por ensaio-erro (Thorndike); 
condicionamento instrumental (Skinner); teoría cognitiva 
(Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe social ou vicaria 
(Bandura), etc.

 PE
 TI

 PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da aplicación das 
técnicas de condicionamento na publicidade, mediante a 
localización destas últimas en exemplos de casos concretos, 
utilizados nos medios de comunicación audiovisual.

 TA
 TI

 PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos factores que 
inflúen na aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos 
previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, os estilos
cognitivos, a motivación, as actitudes e os valores.

 PE
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 b
 d
 e
 g
 m

 B4.4. Teorías actuais sobre a intelixencia: teoría factorial de 
Spearman, multifactorial de Thurstone, e teorías de Cattell, 
Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

 B4.5. Fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. 
Piaget.

 B4.6. O CI e os problemas da medición da intelixencia.

 B4.7. Procesos cognitivos superiores: pensamento, 
razoamento e creatividade.

 B4.2. Comprender os procesos cognitivos superiores do ser 
humano, como a intelixencia e o pensamento, mediante o 
coñecemento dalgunhas teorías explicativas da súa natureza e
o seu desenvolvemento, distinguindo os factores que inflúen 
nel e investigando a eficacia das técnicas de medición 
utilizadas e o concepto de CI, co fin de entender esta 
capacidade humana.

 PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais 
teorías sobre a intelixencia, valorando as achegas que no seu 
estudo tivo cada unha delas, como por exemplo a teoría 
factorial de Spearman, a multifactorial de Thurstone e as de 
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

 PE
 TI

 PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un 
esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da 
intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia das 
influencias xenéticas e do medio neste proceso.

 PE
 TI

 PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a 
escala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a 
deficiencia profunda ata a superdotación, apreciando a 
obxectividade real dos seus resultados e examinando 
criticamente algunhas técnicas de medición da intelixencia.

 TA
 TI

 PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez
tanto do razoamento como da creatividade na resolución de 
problemas e na toma de decisións.

 PE

 b
 h

 B4.8. A intelixencia emocional e as súas competencias.  B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da intelixencia 
emocional no desenvolvemento psíquico da persoa.

 PSB4 3.1. Valora a importancia das teorías de Gardner e 
Goleman, realizando un esquema das competencias da 
intelixencia emocional e a súa importancia no éxito persoal e 
profesional.

 PE
 TA
 TI

 a
 b
 h
 m

 B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia 
artificial.

 B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da intelixencia 
artificial e xulgar criticamente os seus alcances e os seus 
límites, co fin de evitar a equivocada humanización das 
máquinas pensantes e a deshumanización das persoas.

 PSB4.4.1. Avalía, en traballo grupal, as vertentes positivas e 
negativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os 
perigos que pode representar pola súa capacidade para o 
control do ser humano, invadindo a súa intimidade e a súa 
liberdade.

 TI
 TG

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.

 b
 d
 e
 g
 m

 B5.1. Teorías sobre a motivación: momeostática; das 
necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; 
humanistas.

 B5.2. Causas da frustración. Clasificación dos conflitos de 
Lewin.

 B5.3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, 

 B5.1. Explicar e valorar a importancia da motivación, a súa 
clasificación e a súa relación con outros procesos cognitivos, 
desenvolvendo os supostos teóricos que a explican e 
analizando as deficiencias e os conflitos que no seu 
desenvolvemento conducen á frustración.

 PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información acerca das teorías 
da motivación (homeostática; das necesidades; do incentivo; 
cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando mapas 
conceptuais, e elabora conclusións.

 TI
 PE

 PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar unha 
presentación, con medios informáticos, acerca das causas da 

 PE
 TI
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evasión, depresión ou aceptación.

 B5.4. Motivación e consecución de logros no ámbito laboral e 
no educativo.

frustración, partindo da clasificación dos conflitos de Lewin e 
valorando as respostas alternativas a esta, como a agresión, o
logro indirecto, a evasión, a depresión ou a súa aceptación 
(tolerancia á frustración).

 PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a 
importancia da motivación no ámbito laboral e educativo, 
analizando a relación entre motivación e consecución de 
logros.

 TG

 b
 d
 e
 g
 h
 m

 B5.5. Teorías da personalidade

 B5.6. Fases do desenvolvemento da personalidade

 B5.7. Métodos de avaliación da personalidade e as súas 
limitacións.

 B5.8. Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes.

 B5.9. Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade.

 B5.10. Identidade e autoestima.

 B5.2. Comprender o que é a personalidade, analizando as 
influencias xenéticas, ambientais e culturais sobre as que se 
edifica, as teorías que a estudan e os factores motivacionais, 
afectivos e cognitivos necesarios para a súa axeitada 
evolución, en cada fase do seu desenvolvemento.

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

 PE

 PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para realizar unha 
presentación, a través de medios audiovisuais, sobre as fases 
do desenvolvemento da personalidade, por exemplo segundo 
a teoría psicanalista, e elaborar conclusións sobre os cambios 
que se producen en cada unha delas.

 TI
 PE

 PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as limitacións 
dalgúns métodos e estratexias para a avaliación da 
personalidade, como son as probas proxectivas (test de 
Rorschach, TAT, test da frustración de Rosenzweig, etc.), as 
probas non proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e MMPI) e as 
técnicas fisiolóxicas (tomografías, etc.).

 PE

 PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación entre a función 
da conciencia e os procesos inconscientes, analizando algúns 
fenómenos inconscientes, como os soños ou a hipnose.

 PE
 TA

 SB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os estados 
alterados de conciencia provocados polas drogas, valorando 
criticamente a súa influencia nas alteracións da personalidade,
e presenta as súas conclusións de maneira argumentada.

 TG
 TI

 PSB5.2.6. Indaga sobre a relación entre identidade e 
autoestima, valorando criticamente a importancia do concepto 
de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no 

 PE
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desenvolvemento persoal e vital.

 b
 c
 e
 g
 h
 m

 B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados 
para tratar as psicopatoloxías. 

 B5.12. Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás 
adiccións.

 B5.13. Trastornos en relación ás emocións.

 B5.14. Trastornos en relación a elementos corporais.

 B5.15. Trastornos en relación á personalidade.

 B5.16. Trastornos en relación ao desenvolvemento evolutivo.

 B5.3. Entender e reflexionar sobre a complexidade que implica
definir o que é un trastorno mental, describindo algúns dos 
factores xenéticos, ambientais e evolutivos implicados, co fin 
de comprender as perspectivas psicopatolóxicas e os seus 
métodos de estudo.

 PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de estudo da 
psicopatoloxía, e reflexiona sobre os métodos utilizados por 
cada unha delas.

 PE

 PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para realizar un cadro
esquemático, en colaboración grupal e utilizando medios 
informáticos, acerca das características relativas a algúns tipos
de trastornos, por exemplo os asociados ás necesidades 
biolóxicas e ás adiccións (sexuais, alimentarias, 
drogodependencias, etc.), ás emocións (ansiedade e 
depresión), a elementos corporais (psicosomáticos, 
somatomorfos e disociativos), á personalidade (esquizoide, 
paranoide, limítrofe, dependente, narcisista, antisocial, etc.), 
ao desenvolvemento evolutivo (autismo, atraso mental, déficit 
de atención e hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á 
vellez), etc.

 TI
 TG
 TA
 PE

 b
 d
 e
 g
 h

 B5.17. Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos.

 B5.18. Relación entre emoción e cognición.

 B5.19. Emocións primarias, secundarias e autoconscientes.

 B5.20. Teorías sobre a emoción, como experiencia, como 
comportamento ou como suceso fisiolóxico. A 
psicoafectividade e o equilibrio da persoa.

 B5.21. Trastornos e problemas emocionais.

 B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de afectos, así como a 
orixe dalgúns trastornos emocionais, co obxecto de espertar o 
seu interese polo desenvolvemento persoal desta capacidade.

 PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e 
paixón), especificando os seus determinantes hereditarios e 
aprendidos, e analizando a relación entre emoción e cognición.

 PE

 PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, 
alegría, tristura, ira, sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, 
hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das 
emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.).

 PE

 PSB5.4.3. Realiza un cadro comparativo sobre as teorías 
sobre a emoción, por exemplo como experiencia, como 
comportamento ou como suceso fisiolóxico, valorando a 
importancia da psicoafectividade no equilibrio da persoa.

 PE
 TI

 PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns trastornos 
emocionais (indiferenza emocional, dependencia afectiva, 
trastorno maníaco-depresivo, descontrol emotivo, etc.) e 
problemas emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés, 
depresión, etc.), exemplificando a través dalgún soporte 
audiovisual, e elabora as súas conclusións.

 TI

 b  B5.22. Importancia da afectividade e da sexualidade na  B5.5. Coñecer a importancia que na maduración da persoa  PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia que, no  PE

Páx. 16



Psicoloxía. 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
avaliación

 e
 m

maduración da persoa. Psicoloxía da sexualidade.

 B5.23. Comunicación emocional: linguaxe verbal e non verbal.

teñen as relacións afectivas e sexuais, analizando criticamente
os seus aspectos fundamentais.

desenvolvemento e na maduración da persoa, teñen a 
afectividade e a sexualidade, como dimensións esenciais do 
ser humano, e describe os aspectos fundamentais da 
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, 
conduta sexual, etc.

 PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe verbal e 
non verbal como medios de comunicación emocional na nosa 
vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as súas 
conclusións.

 TA
 TI

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións

 a
 b
 c
 g

 B6.1. Impacto das diferenzas culturais no comportamento 
individual: a súa influencia nos esquemas cognitivos, na 
personalidade e na vida afectiva.

 B6.2. Proceso de socialización. Influencia no desenvolvemento
persoal dos grupos, os papeis e os status sociais.

 B6.3. Orixe social das actitudes persoais. Influencia en 
condutas violentas en distintos ámbitos.

 B6.4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no 
pensamento e na conduta do home e da muller

 B6.1. Comprender e apreciar a dimensión social do ser 
humano, e entender o proceso de socialización como a 
interiorización das normas e valores sociais, apreciando a súa 
influencia na personalidade e na conduta das persoas.

 PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais e o seu 
impacto no comportamento das persoas ao exercer a súa 
influencia nos esquemas cognitivos, a personalidade e a vida 
afectiva do ser humano.

 PE

 PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando en grupo e 
utilizando medios informáticos, sobre o proceso de 
socialización humana e a influencia dos grupos, os papeis e os
status sociais no desenvolvemento da persoa.

 TG
 PE

 PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das actitudes 
persoais, valorando a súa utilidade para a predición da 
conduta humana e a súa influencia en condutas de violencia 
escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre outras.

 TA
 TI

 a
 b
 c
 d
 e
 g
 h
 m

 B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, 
intolerancia, inconsciencia, falta de perseveranza, volubilidade 
e falta de capacidade crítica.

 B6.6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. 
Contaxio de sentimentos e emocións, e perda temporal da 
personalidade individual e consciente da persoa.

 B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas 
radicais e irracionais nalgúns grupos.

 B6.8. Medidas para previr a conversión das persoas en masa.

 B6. 2. Coñecer e valorar os procesos psicolóxicos das masas, 
a súa natureza, as características e as pautas de 
comportamento, co fin de evitar as situacións de 
vulnerabilidade en que da persoa poida perder o control sobre 
os seus propios actos.

 PSB6.2.1. Procura e selecciona información en internet acerca
das características da conduta do individuo inmerso na masa, 
tales como impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica, entre 
outras.

 TI
 PE

 PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información acerca do estudo 
psicolóxico das masas, realizado por Gustav Le Bon, e elabora
conclusións acerca do poder da persuasión, o contaxio de 
sentimentos e emocións que se produce nas masas e os seus 
efectos na perda temporal da personalidade individual e 
consciente da persoa.

 TI
 PE
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Psicoloxía. 2º Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
avaliación

 PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e destaca algunhas
das causas psicolóxicas explicativas que sinala acerca dos 
actos terroristas ou do pensamento radical e irracional que se 
pon de manifesto en seguidores/as de equipos deportivos, 
artistas, grupos políticos, relixiosos, etc.

 PE

 PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración grupal, e 
formula pautas de conduta preventivas co fin de evitar que as 
persoas se convertan en parte da masa, perdendo o control da
súa conduta, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos.

 TG

 b
 e
 h
 m

 B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos 
humanos: selección de persoal, integración na empresa, e 
evolución persoal e profesional.

 B6.10. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Factores 
psicolóxicos e desenvolvemento laboral: adaptación, 
innovación, traballo colaborador, xestión de coñecementos, 
creatividade, autoestima, proposición de retos, motivación, 
fomento da participación, autonomía e xeración de ambientes 
creativos.

 B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da 
saúde psicolóxica laboral.

 B6.3. Entender e describir a importancia da psicoloxía no 
campo laboral e o desenvolvemento das organizacións, 
reflexionando sobre a importancia do liderado como condición 
necesaria para a xestión das empresas, reflexionando sobre 
os erros psicolóxicos que se producen na súa xestión e 
procurando os recursos axeitados para afrontar os problemas.

 PSB6.3.1. Comenta e aprecia a importancia da aplicación da 
psicoloxía no mundo laboral, en temas tales como os aspectos
psicolóxicos que inflúen na produtividade e no 
desenvolvemento empresarial, a importancia dos métodos e 
das técnicas psicolóxicas para a selección de persoal segundo
os perfís laborais e a resolución de conflitos, etc.

 TI
 TG

 PSB6.3.2. Procura e selecciona información sobre recursos 
humanos: selección de persoal e desenvolvemento de 
programas profesionais favorecedores da integración do 
persoal traballador na empresa, e a súa evolución persoal e 
profesional.

 TI
 TG

 PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores psicolóxicos 
que inflúen no desenvolvemento laboral, como a adaptación, a
innovación, o traballo colaborador, a xestión de coñecementos,
a creatividade e a autoestima, identificando factores 
fundamentais, como a proposición de retos, a motivación, o 
fomento da participación, a autonomía e a xeración de 
ambientes creativos, mediante exemplos de casos concretos e
reflexionando criticamente sobre a súa aplicación en diversos 
ámbitos de traballo.

 PE
 TA
 TI

 PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet, acerca dos 
principais riscos da saúde laboral, como son o estrés, a 
ansiedade, o mobbing e a síndrome de Burnout.

 TI
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Concrecións metodolóxicas
Co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades,

tentaremos poñer en práctica metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do
alumnado  e  as  súas  características  individuais  e/ou  estilos  de  aprendizaxe.  Tentaráse,  ao  tempo,  que
favorezan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o
traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.

Os traballos individuais e en grupo tenderán a desenvolver o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o
uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de
aprender por si  mesmo, así  como a transferencia e a aplicación do aprendido. Nalgúns deses traballos
inncidiráse no uso como ferramenta das tecnoloxías da información e comunicación, tanto polo seu carácter
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción
laboral.

Traballaráse, ademáis, tanto nas probas escritas coma nas exposicións orais e debates, as habilidades de
comprensión  de  lectura  e  de  uso  da  información,  a  expresión  escrita  e  a  capacidade  de  se  expresar
correctamente en público, tentando que adquiran, ao mesmo tempo, un manexo adecuado da información
en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de
alfabetizacións múltiples.

Temporalización dos estándares
Os estándares dos dous primeiros bloques traballaránse na 1ª avaliación. 

Na 2ª avaliación centrarémonos nos bloques 3 e 4 e nos seus respectivos estándares

Os estándares do 5º e do 6º bloque deixarémolos para a terceira avaliación.

Materiais e recursos didácticos
O Departamento, en consonancia co resto das materias, e tal e como se formulou na Momoria do pasado

curso, decidiu establecer un libro oficial de texto para a materia de Psicoloxía. O elixido é o publicado pola
editorial McGraw Hill, con ISBN 9788448609160. Del, seguindo a súa proposta de programación didáctica
de  aula,  sacaremos  moitos  dos  exercicios,  tarefas  e  actividades  que  serán  obxecto  de  avaliación  nas
categorías que establecimos no epígrafe “Instrumentos de avaliación”. Noutros casos, serán os docentes os
que establezan o tipo de exercicios e actividades que mellor permitan o acadamento polos nosos alumnos
dos distintos estándares de aprendizaxe.

Grao mínimo de consecución dos estándares e e 
criterios de cualificación e promoción

Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son
completamente equivalentes.

Para  todos os estándares  recollidos  na táboa,  o grao mínimo de consecución para entendelos como
acadados será do 50% da puntuación máxima.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais  recollerá as dos distintos
instrumentos de avaliación aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na
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aula contará ao menos un 5% da nota, os traballos (tanto individuais como en grupo) ao menos un 20% e as
probas  escritas  ao  menos  outro  75%.  Contémplase  a  posibilidade  de  que  a  excelencia  nalgún  destes
apartados (traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida
supor un incremento de ata un 5% na cualificación obtida, que poida compensar un resultado non óptimo
en calquera outro apartado.

Os alumnos que  non poidan superar  unha  avaliación  poderán recuperala  mediante  presentación  de
traballos individuais e presentación a unha proba escrita con distintos tipos de preguntas. A proba escrita
terá un valor non menor do 80% nestas recuperacións.

A  cualificación  da  avaliación  final  será  a  media  das  tres  avaliacións  parciais.  Quedarán  avaliados
positivamente aqueles alumnos que teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en
ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o
precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das avaliacións parciais onde
poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en
setembro, consistente nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir,
asimesmo, a presentación dalgún traballo individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non
menor ao 90% na cualificación final  da  avaliación extraordinaria,  que será  positiva para  todos aqueles
alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Medidas de atención á diversidade.
O feito de que os estándares estean asociados a distintos tipos posibles de instrumentos de avaliación

permitirá ao profesorado aplicar solucións variadas e flexibles para os distintos casos cos que nos poidamos
atopar entre o noso alumnado, potenciando sempre aquelas fortalezas do alumno que lle permitan acadar
os logros enunciados en cada estándar.

O  Departamento  de  Filosofía  levaría  a  cabo unha  Adaptación  Curricular  Individualizada  logo  de  ser
detectada  a  necesidade  da  mesma nunha  avaliación  psicopedagóxica  dun  alumno conreto,  sempre  en
coordinación co Departamento de Orientación, a Xefatura de Estudos e o titor/titora correspondente

Actividades complementarias e extraescolares
O Departamento non prevé levar a cabo de seu ningunha actividade complementaria ou extraescolar. De

se-lo  caso  de  que  nalgún  momento  do  curso  xurda  a  oportunidade  de  asistir  a  algún  evento  cultural
(película, conferencia, obra de teatro, exposicións, …) no que se trate algunha problemática relacionada coa
materia, o Departamento colaboraría con outros Departamentos Didácticos e coa Vicedirección do centro
(encargada da coordinación) para a organización e posta en práctica da actividade.

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora.

Se ao longo do curso algún dos docentes da materia interpreta que, ben polos resultados académicos
parciais,  ben por  calquera  outra  circunstancia  que atinxa ao bo funcionamento do proceso de ensino-
aprendizaxe, é preciso acometer unha modificación desta programación para mellorala nalgún dos seus
puntos, comunicaráo ao resto dos membros do Departamento, e, logo de que, se procede, o Departamento
aprobe a modificación en reunión oficial, remitiráse copia da acta da reunión á Xefatura de Estudos xunto
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coa  programación  modificada,  para  incluila  oficialmente  dentro  da  Programación  Xeral  Anual.  O
Departamento dará a coñecer a todos os alumnos da materia os cambios realizados, e se encargará de facer
dispoñible na web do centro o documento modificado para que estea ao dispor de calquera membro da
comunidade educativa.

A avaliación final  da programación levaráse a cabo ao remate do curso,  incluíndose na Memoria do
Departamento. Entendemos que a porcentaxe de alumnos avaliados positivamente desta materia non pode
ser significativamente inferior á media dos resultados das outras materias comúns e troncais. De se-lo caso,
a Memoria recollerá posibilidades de cambio que serán tidas en conta nas programacións dos vindeiros
cursos. En calquera caso, esta Avaliación final da Programación incluirá mención específica dos estándares
de aprendizaxe que os docentes da materia entendan como pobremente acadados polos nosos alumnos, de
tal xeito que en vindeiras programacións atendamos estes datos, co obxecto de melloralos, introducindo
variacións metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de avaliación previstos nesta programación.
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