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1. Introdución e contextualización

1.1. Contextualización
A presente  programación  está  baseada  na  Lei  Orgánica  8/2013,  do  9  de  decembro
(LOMCE); no Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato e, finalmente,
no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do
Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

1.2. Entorno físico e características do alumnado
O IES “A Sardiñeira”  é un pequeno centro público que se atopa na periferia da cidade
de A Coruña, entre os barrios de os Mallos e Vioño, preto do polígono da Agrela por un
lado,  e  da  estación  de  Renfe  por  outro,  nunha  zona  de  familias  de  clase  media  e
traballadora.

Este curso o número de alumnos de ESO será de 236; os de bacharelato,  61; os de
Ciclos Formativos, 195. En total e cos posibles cambios de última hora, uns cincocentos
alumnos.

Os centros adscritos ao noso IES son catro: o CEIP José  Cornide Saavedra, o CEIP
Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez, o CEIP Rosalía de Castro e o CEIP Plurilingüe
Karbo.

O noso alumnado é principalmente  do ámbito urbano, cunha notable porcentaxe  de
orixe iberoamericana, asiática ou africana, sobre todo nos niveis máis baixos da ESO,
con  distintos  niveis  de  escolarización.  Temos  tamén  alumnado  da  etnia  xitana.   A
diversidade é pois un rasgo distintivo do noso instituto.

1.3. O centro
Centro  público  dependente  da  Consellería  de  Educación  da  Xunta  de  Galicia  con
alumnos, da ESO,  de bacharelato  e de Ciclos Formativos da familia química.

Aproximadamente,  a  comunidade educativa  está  formada por  sesenta profesores,  de
novo como o ano pasado.
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1.4. O Departamento
O  Departamento  de  Filosofía  está  composto  por  un  único  profesor  numerario  que
imparte docencia en bacharelato  (Historia da Filosofía, Psicoloxía, Filosofía I ) e na
ESO (Filosofía de 4º da ESO e Valores Éticos de 4º e 3º da ESO)..

Ademais, dous docentes do Departamento de Educación Física imparten clase en grupos
de 1º e 2º da ESO na materia de Valores Éticos.

1.5. Memoria do curso 2020-21 e aspectos que modifican a presente Programación
Tras  analizar  a  Memoria  do  curso  pasado,  redactada  polo  profesor  anterior,  no
Departamento  chegamos  ás  seguintes  conclusións  xa  incluídas  na  presente
Programación Didáctica:

• Historia da Filosofía, 2º bacharelato: modificamos fundamentalmente o modo de

achar a cualificación de cada tema e de cada período avaliativo, así como a da
cualificación  final,  e  outros  detalles  especificados  máis  adiante.  Non
traballaremos con libro de texto.

• Psicoloxía, 2º de bacharelato: modificamos parcialmente o temario, que queda

reducido a seis temas (dous por avaliación) e o modo de achar a cualificación de
cada tema, dos períodos avaliativos e da cualificación final. Non traballaremos
con libro de texto.

• Filosofía, 1º bacharelato: modificamos e simplificamos o temario, e o modo de

achar as cualificacións dos temas,  dos períodos avaliativos e  a cualificación
final. Non traballaremos con libro de texto.

• Filosofía,  4º  ESO: modificamos parcialmente  o temario  e  a metodoloxía,  así

como o modo de cualificar, como especificamos máis adiante.

• Valores Éticos (ESO):  rebaixamos e simplificamos os contidos da materia nos

catro niveis,   consideramos o uso do libro de texto polo profesor como algo
voluntario  (pódese  prescindir  del),  e  modificamos  a  forma  de  achar  a
cualificación de cada período avaliativo e da cualificación final, así como outros
detalles que podemos ler máis abaixo.

1.5.1.  Indicadores  de  logro  do  proceso/práctica  docente.  Mecanismos  de  revisión  e
modificación da Programación Didáctica. Procesos de mellora
O Departamento  de  Filosofía  debe  facer  un  seguimento  do  proceso  de  ensino  e  a
práctica docente,  dos obxectivos sinalados na Programación Didáctica,  comprobando
ata que punto se observan ou non son conseguidos.

Para iso hai tres momentos destacables no curso: 1) o final do primeiro trimestre; 2) o
final do segundo trimestre, momento clave no devir do curso; 3) e xuño, co curso xa
rematado e no momento de elaboración da Memoria do Departamento, de reflexión e de
revisión  dos  puntos  da  Programación  que  definitivamente  deben  ser  modificados
buscando unha mellora para o seguinte curso.

Para poder facer máis facilmente ese seguimento e revisión, teremos presente esta táboa
onde poder valorar a nosa Programación Didáctica atendendo aos seguintes puntos e
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aplicada ás diferentes materias e niveis do Departamento (HF, Psicoloxía, Filosofía  I,
Filosofía de 4º da ESO e VV ÉÉ dos catro niveis da ESO):

GRAO DE CONSECUCIÓN Insu
ficie
nte

Bast
ante

Bo Moi
bo

OBSERVACIÓNS

1. Temporalización aceptable?

2. Materiais apropiados?

3.Instrumentos  de  avaliación
efectivos?

4.  Abarcáronse  todos  os
estándares?

5.  Diversidade  do  alumnado
atendida?

6. Uso efectivo das TIC?

Ademais, sería recomendable facer unha enquisa ao alumnado de cada grupo e materia
ao  longo  do  trimestre  II  que  permitira  a  este  valorar  de  forma  anónima  a  práctica
docente co fin de mellorar esta, especialmente nas materias de bacharelato.

Todas  estas  medidas  (táboa,  Memoria,  contraste  de  resultados,  en  definitiva)  están
orientadas á modificación e mellora da Programación de cara ao seguinte curso.

1.6. Normas do Departamento

1.6.1. Horario e puntualidade
Nas  materias  do  departamento  esixirase  a  todo  o  alumnado  o  respecto  ás  normas
descritas en todos os documentos do centro.

1.6.2. Asistencia
A  asistencia  é  obrigatoria,  polo  que  as  faltas  sen  xustificar  terán  a  sanción
correspondente aplicando o Protocolo de absentismo. A non asistencia  a unha proba
escrita debe ser comunicada con antelación ao docente, coa xustificación pertinente. Se
fora un imprevisto, o alumno ou un familiar ou titor legal debería na medida do posible
telefonar ese mesmo día ao IES para dar noticia de que non asistirá, e antes da hora da
proba  escrita.  Unha  vez  incorporado  á  clase,  debe  entregar  o  xustificante  debido  á
persoa  titora  dese  grupo e  polo  menos  dar  unha  breve  explicación  da  súa  falta  ao
docente  da  proba  non  feita.  Todas  estas  formalidades  ata  certo  punto  molestas  son
necesarias  para  unha  mellor  convivencia  entre  todos,  especialmente  en  segundo  de
bacharelato.
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2. Historia da Filosofía

2.1. Introdución
Esta materia permite reflexionar ao alumnado sobre as súas propias ideas e crenzas e as
dos outros, de xeito crítico e razoado, e así rexeitalas ou asumilas. E permite igualmente
comprender a realidade, e  ao ser humano.

Contribúe ademais ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato:

- Comunicación lingüística, con argumentacións, análise e explicación de textos,
uso da linguaxe con propiedade, diálogos, etc.

- Sociais e cívicas, pois os diferentes autores fálannos da orixe e transformación
da sociedade humana desde as súas orixes.

- Aprender a aprender: que o alumno sexa quen de aprender por si mesmo.

- Competencia  dixital,  utilizando  o ordenador  para  xerar  presentacións,  buscar
información na rede, etc.

- Competencia  de conciencia  e  expresións  culturais,  co diálogo entre  épocas e
filósofos anteriores.

 Xa no que se refire  á presencia dos elementos  transversais  propios do bacharelato,
destacaremos  dous:  1)  a comprensión e a  expresión,  tanto  orais  como escritas.  Dos
cinco bloques da materia o primeiro é transversal: a análise e explicación de textos, a
argumentación, etc.; 2)  o uso das TIC, como xa se sinala anteriormente.

Polo  demais,  esta  materia  non  é   “Filosofía”,  senón  “Historia  da  Filosofía”,  e  iso
significa relacionar  aos autores coa súa época e sociedade e con outros autores que
inflúen neles: explicar ou comprender o pensamento significa relacionar ese pensamento
co  seu  contexto  histórico-cultural-filosófico.  Os  outros  catro  bloques,  pois,   Grecia
Antiga, Medievo,  Modernidade e  Ilustración, e  Idade Contemporánea, son as grandes
etapas da historia do pensamento occidental.

2.2.   Obxectivos xerais
 Coñecer/comprendelos  diferentes  temas,  autores  e  escolas  da  historia  da

filosofía;

 comprendela relación entre os problemas/teorías expostos no contexto histórico

propio;

 comprender a historia da filosofía como un avance en espiral, onde os problemas

son retomados cun crecente nivel de radicalidade metodolóxica;

 recoñecer os problemas filosóficos vistos en 1º Bacharelato como xurdidos ó

longo da historia;

 comprender os problemas filosóficos fundamentais da historia e recoñecela súa

transcendencia para comprendelo mundo actual;
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 aprender a ler e comentar textos filosóficos coa capacidade crítica que permita a

súa interpretación, a súa comparación e a súa localización;

 asimilar  comprensivamente  os  conceptos  filosóficos  máis  importantes,  e

utilizalos;

 aprender  a  analizar  e  expoñer  adecuadamente,  oralmente  ou  por  escrito,  os

problemas ou teorías filosóficos vistos, con rigor conceptual e lóxico;

 desenvolver a actitude crítica ante opinións contrapostas;

 comprender e valorar o desenvolvemento das ideas como un continuado esforzo

racional; e comprender /valorar o diálogo racional e a súa orixe;

 valorar o debate de posicións contrapostas como medio para practicar o respecto

ós demais e a tolerancia positiva contra calquera forma de discriminación.

2.3. Contribución da materia a adquisición das competencias clave
Esta asignatura contribúe á adquisición das sete competencias abaixo especificadas, e
todas elas considerámolas en xeral inevitablemente vencelladas a todos os temas, pois
tratan  dun  saber  crítico  unido  á  aparición  da  democracia,  o  dominio  da  palabra,  o
desenvolvemento da persoa e o respecto aos demais:

1) Competencias  sociais  e  cívicas:  adquisición  de  habilidades  para  vivir  en
sociedade e exercer a cidadanía democrática: participar, tomar decisións, elixir a
forma axeitada de comportarse e responsabilizarse das consecuencias.

2) Desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender:  facilita  o
recoñecemento  das  propias  capacidades,  carencias  e  habilidades;  permite
exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección da información. (Os
comentarios  críticos  de  textos,  traballos,  debates  e  as  diversas  actividades
escritas vémolos en relación directa con esta competencia).

3) A competencia  en sentido da iniciativa  e  espírito  emprendedor  desenvolve  a
autonomía  e  iniciativa  persoal,  sobre todo insistindo na análise  e  crítica  dos
textos, autores e  problemas, fuxindo da reprodución mecánica escrita ou oral de
tópicos memorizados acriticamente.

4) Diálogos,  debates  e  actividades  escritas  contribúen  á  competencia  básica  en
comunicación  lingüística,  e  practicar  a  escoita,  exposición  e  argumentación,
verbalizar conceptos, formar xuízos e estruturalos de forma coherente, e todo
isto é propio de todos os temas.

5) A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital, que o docente potenciará na propia aula con
textos,  pizarra  dixital  e  a  rede,  poñendo en  relación  os  temas  e  autores  con
material videográfico de valor, e brindando a posibilidade do diálogo sobre eles.
O mesmo cabe dicir da busca na casa de información na rede, con orientacións
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previas do docente e un diálogo posterior colectivo da pertinencia do uso de
determinadas fontes ou outras.

6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade
plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia  e expresións culturais.  E dado que esta materia
chámase non Filosofía,  senón Historia  da Filosofía,  e  a cultura e as culturas
están  sometidas  ao  cambio  histórico,  cada  un  dos  temas  está  intimamente
relacionado con esta competencia. Ao mesmo tempo, os temas da Grecia antiga
e  os  da  Ilustración,  así  como  o  de  Marx,  Nietzsche,  Ortega  e  a  Escola  de
Frankfurt  ofrecen  valiosas  oportunidades  cos  seus  textos,  temas,  autores  e
problemas para desenvolver no alumno esta competencia.

7) Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da
necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia  matemática  e  competencia  en  ciencias  e  tecnoloxías,  así  como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente. É sabido que a aparición, desenvolvemento
e cambios da ciencia está xa presente nos dous temas de Grecia, no da Idade
Media co nominalismo, no tema da Modernidade, nos dous da Ilustración, no de
Marx e Nietzsche, e no de Ortega e Frankfurt. É dicir, en case todos eles. Polo
demais, sobre os excesos da ciencia e a tecnoloxía temos textos, problemas e
autores suficientes no tema de Marx, Nietzsche, Ortega e a Escola de Frankfurt,
por non falar da cara heideggeriana de Vattimo ao final do derradeiro tema da
materia.  Sobre  o  uso  de  internet  na  aula,  ver  arriba  competencia  número  5,
competencia dixital.

2.4.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias
A continuación  engadimos  o  cadro  onde,  seguindo as  indicacións  da  LOMCE e  as
orientacións  e  condicións  da  CIUG  de  cara  ás  ABAU,  especificamos,  do  Tema  1
(Platón) ao Tema 8 (Ortega e a filosofía do s. XX), os obxectivos, contidos, criterios de
avaliación, estándares de aprendizaxe coa súa temporalización, e competencias clave de
cada un deses oito temas:

- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

Bloque 1 (Tema 0): Contidos transversais

b

d

1. Comentario de texto.

2.  Diálogo   e
argumentación.

1. Realizar a análise de
fragmentos  dos  textos
máis  salientables  da
historia  da  filosofía,  e

1.1.  Comprende  o
sentido  global  dos
textos máis salientables
dos  autores  estudados,

CCL
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

e

h

ser  capaz  de  transferir
os  coñecementos  a
outros/as  autores/as  ou
problemas.

recoñecendo  a  orde
lóxica  da
argumentación  e  as
formulacións  que  se
defenden,  e  é  quen de
transferir  os
coñecementos  a  outros
autores ou problemas.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade: na I o
estudante  recibirá  guía
e  orientacións  para
recoñecer  as  teses
esenciais  do  texto  nas
probas  e  actividades.
Na  II  serán
progresivamente
reducidas.  Na  III
desaparecerán.

1.2. Analiza as ideas do
texto,  identificando  a
conclusión  e  os
conceptos  e  as  ideas
relevantes, e recoñece a
súa  estrutura  e  a  orde
lóxica das súas ideas.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade: na I o
estudante  recibirá  guía
e  orientacións  para
recoñecer  as  teses
esenciais  do  texto  nas
probas  e  actividades.
Na  II  serán
progresivamente
reducidas.  Na  III
desaparecerán.

CAA

CCL
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

1.3.  Argumenta  a
explicación  das  ideas
do  texto,  en  relación
coa filosofía do autor e
os contidos estudados.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade: na I o
estudante  recibirá  guía
e  orientacións  para
recoñecer  as  teses
esenciais  do  texto  nas
probas  e  actividades.
Na  II  serán
progresivamente
reducidas.  Na  III
desaparecerán.

CAA

CCL

a

b

c

d

e

2.  Diálogo  e
argumentación.

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.

2.1. Argumenta as súas
propias  opinións   con
claridade  e  coherencia,
tanto  oralmente  como
por escrito.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CCL

CSIEE

2.2.  Utiliza  o  diálogo
racional na defensa das
súas opinións, e valora
a  diversidade  de  ideas
e,  á  vez,  apoiándose
nos aspectos comúns.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CSC

b

d

3.  Ferramentas  de
aprendizaxe  e
investigación  da
filosofía.

3.  Aplicar
adecuadamente  as
ferramentas  e  os
procedementos  do

3.1.  Sintetiza
correctamente  a
filosofía  de  cada  autor
con  resumos  dos  seus

CAA
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

e

g

m

traballo  intelectual  á
aprendizaxe  da
filosofía,  realizando
traballos  de
organización  e
investigación  dos
contidos.

contidos  fundamentais,
e  clasifícaos  nos
núcleos  temáticos  de
realidade,
coñecemento,  ser
humano,  ética  e
política.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

3.2. Elabora listaxes de
vocabulario  de
conceptos,  comprende
o  seu  significado,
organízaos  en
esquemas  ou  mapas
conceptuais,  táboas
cronolóxicas  e  outros
procedementos  útiles
para a comprensión da
filosofía  do  autor,  e
aplícaos con rigor.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CAA

CCL

3.3.  Selecciona
información  de
distintas  fontes,
bibliográficas e da rede
con  conciencia  das
fontes fiables.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CD

3.4. Realiza redaccións,
disertacións,  traballos
de  investigación  e
proxectos  que

CSIEE
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

impliquen  un  esforzo
creativo  e  unha
valoración  persoal  dos
problemas  filosóficos
formulados na historia.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

d

g

m

4.  Aplicación  das
competencias  de
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación á historia
da filosofía.

4.  Utilizar  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  na
realización  e  na
exposición  dos
traballos  de
investigación
filosófica.

4.1.  Utiliza  as
ferramentas
informáticas  e  da  rede
para  realizar  os
traballos.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CD

4.2.  Realiza  buscas
avanzadas  en  internet
sobre  os  contidos  da
investigación,  con
conceptos adecuados.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CD

4.3.  Colabora  en
traballos  colectivos  de
investigación  sobre  os
contidos  da  signatura
usando a informática e
a rede.

Nas  tres  avaliacións.
Progresividade.

CD

Bloque 2, Temas 1-2. A filosofía na Grecia antiga: Platón (Tema 1) e Aristóteles (Tema 2)

b 1.  Paso  de  mito  ao
logos.  Orixe  da
filosofía  grega:  Grecia

1.  Coñecer  a  orixe  da
filosofía  en  Grecia  e
comprender o primeiro

1.1.  Utiliza  conceptos
de  Platón  como  Idea,
mundo sensible, mundo

CCL
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

c

d

e

h

arcaica;  os
presocráticos:  noción
de  fysis  e  resposta  á
orixe do cosmos.

2.  Grecia  clásica  e
democracia:  sofistas  e
convencionalismo
democrático  e
relastivismo.

3. Dialéctica socrática.

4.  Platón:  Autor  e
contexto  histórico-
cultural.  Teoría  das
Ideas:  ontoloxía  e
coñecemento; dualismo
antropolóxicoo;
virtudes  éticas  e
políticas.

gran sistema filosófico,
o de Platón, analizando
a  relación  entre
realidade  e
coñecemento,  a
concepción dualista  do
ser  humano  e  a
dimensión
antropolóxica e política
da  virtude,  en  relación
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.

intelixible,  Ben,  razón,
doxa,  episteme,
universal,  absoluto,
dualismo,
reminiscencia,  alma,
imitación-copia,
virtude e Xustiza, entre
outros,  e  aplícaos  con
rigor.

Setembro-outubro.

1.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  como na
escrita,  as  teorías
fundamentais  da
filosofía  platónica,
analizando  a  relación
entre  realidade  e
coñecemento,  a
concepción  dualista  do
ser  humano  e  a
dimensión
antropolóxica e política
da virtude.

Setembro-outubro.

CCL

1.3.  Distingue  as
respostas  da  corrente
presocrática en relación
á  noción  de  fysis  e  á
orixe  do  cosmos,  os
conceptos
fundamentais  da
dialéctica de Sócrates e
o  convencionalismo
democrático  e  o
relativismo  moral  dos
sofistas,  identificando

CAA
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

os  problemas  da
filosofía  antiga,  e
relacionando  esas
respostas  coas
solucións  achegadas
por Platón.

Setembro-outubro.

1.4. Respecta o esforzo
da  filosofía  de  Platón
por  contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios
sociais  da  Grecia
antiga,  valorando
positivamente  o
diálogo  como  método
filosófico,  a  teoría
política de A República
como  precedente  da
teoría  do  contracto
social  posterior,  o
sentido  do  gobernante
sabio ou a súa defensa
da  inclusión  das
mulleres  no  proxecto
social platónico.

Setembro-outubro.

CSC

b

d

e

h

5.  Física,  atomismo  e
mecanicismo  de
Demócrito.

6.  Aristóteles:  autor  e
contexto  histórico-
cultural.  Problemas  da
filosofía  antiga  e

2. Entender o finalismo
de  Aristóteles,  en
relación co pensamento
de  Platón  e  o
mecanicismo  de
Demócrito, e valorando
a  súa  influencia  no
desenvolvemento  das

2.1.  Utiliza  con  rigor
conceptos  do
pensamento  de
Aristóteles,  como
substancia,  episteme,
metafísica,  materia,
forma,  potencia,  acto,
causa,  efecto,

CCL

17



- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

solución de Aristóteles.

7.  Filosofía  de
Aristóteles:  física  e
metafísica.
Coñecemento  e  teoría
da  alma.,  Ética  e
política.  Comparación
coa filosofía platónica.

ideas  e  cos  cambios
socioculturais  da
Grecia antiga.

teleoloxía-finalidade,
abstracción,  alma,
felicidade  e  virtude,
entre outros.

Outubro-novembro.

2.2.  Comprende  e
explica  con  claridade,
ora  oralmente  ora  por
escrito  as  teorías
fundamentais  de
Aristóteles,
examinando  a  súa
concepción  da
metafísica e da física, o
coñecemento,  a ética e
a  política,  en
comparación  coas
teorías de Platón.

Outubro-novembro.

CCL

2.3.  Describe  as
respostas  do
mecanicismo  de
Demócrito,
identificando  os
problemas  da  filosofía
antiga, e relaciona esas
respostas  coas
solucións ofrecidas por
Aristóteles.

Outubro-novembro.

CAA

2.4.  Estima  e  razoa  o
esforzo  da  filosofía  de
Aristóteles  por
contribuír  ao
desenvolvemento  do

CMCCT
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

pensamento occidental,
valorando
positivamente  a
formulación epistémica
das cuestións.

Outubro-novembro.

d

e

h

l

8.  Doutrinas  éticas
helenísticas:
epicureísmo,
estoicismo  e
escepticismo.

9.  Científicos
helenísticos.

10.  A  Biblioteca  de
Alexandría.

3.  Coñecer  as  tres
grandes  escolas  éticas
xurdidas no helenismo,
valorar  o seu papel no
contexto  socio-
histórico-cultural  da
época,  e  recoñecer  a
repercusión  dos
grandes  científicos
helenísticos,
apreciando  a  gran
importancia  para
occidente da Biblioteca
de Alexandría.

3.1.  Describe  as
respostas das doutrinas
éticas  helenísticas,  e
identifica  algúns  dos
grandes  logros  da
ciencia alexandrina.

Novembro.

CMCCT

Bloque 3, Tema 3: A teoloxía medieval: Agustín, Aquino e Ockham

b

c

d

e

h

1.  Cristianismo  e
filosofía.  Agustín  de
Hipona:  teoría  da
iluminación,  filosofía
da historia, o problema
da certeza  e  a  defensa
da liberdade. O autor e
o seu contexto.

1.  Explicar  a  orixe  do
pensamento cristián e o
seu  encontro  coa
filosofía  a  través  das
ideas  fundamentais  de
Agustín,  apreciando  a
súa  defensa  da
liberdade, da verdade e
do  coñecemento
interior ou a historia.

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

Novembro-decembro.

CCEC

d

e

h

2.  Escolástica
medieval.  Tomé  de
Aquino:  relacións  de
razón e fe. Vías para a
demostración  da

2. Coñecer a síntese de
Tomé  de  Aquino,  en
relación  co
agustinismo, a filosofía
árabe  e  xudía,  e  o

2.1.  Define  conceptos
de  Aquino,  como
razón,  fe,  verdade,
Deus,  esencia,,
Creación,

CCL
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

existencia de Deus. Lei
moral.  Relación  coa
filosofía  antiga  e  coa
agustiniana, a xudía e o
nominalismo. O autor e
o seu contexto.

nominalismo, e valorar
a  súa  influencia  no
desenvolvemento  das
ideas  e  nos  cambios
socioculturais  do
Medievo.

inmortalidade,  Lei
Eterna,  lei  natural,  lei
positiva  e  precepto,
entre outros, e aplícaos
con rigor.

Novembro-decembro.

2.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  coma  na
escrita,  as  teorías
fundamentais  da
teoloxía  de  Aquino,
distinguindo a  relación
entre fe e razón, as vías
de  demostración  da
existencia de Deus, e a
lei  moral,  en
comparación  coas
teorías  da  filosofía
antiga.

Novembro-decembro.

CCL

2.3.  Discrimina  as
respostas  do
agustinismo, a filosofía
árabe  e  xudía,  e  o
nominalismo,
identificando  os
problemas  da  filosofía
medieval,  en  relación
coas  solucións
achegadas por Aquino.

Novembro-decembro,

CAA

2.4. Valora o esforzo da
teoloxía de Aquino por
contribuír  ao

CSC
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

desenvolvemento  das
ideas  e  os  ao  cambios
sociais da Idade Media,
xulgando
positivamente  a
universalidade  da  lei
moral.

Novembro-decembro.

d

e

h

3. Crise da Escolástica
no  século  XIV:
nominalismo  de
Ockham.  Relacións
entre  razón  e  fe.
Influencia  do
nominalismo na ciencia
da época.

3. Coñecer algunha das
teorías  centrais  do
pensamento  de
Ockham  sobre  a
separación  entre  fe  e
razón,  a  autonomía  da
filosfía e a ciencia, e o
impulso  recinido  pola
ciencia.

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

Decembro.

CCEC

Bloque 4, Temas 4-5: A filosofía na Modernidade e na Ilustración: Descartes, Locke e Hume (tema
4), e Kant (Tema 5)

b

c

d

e

h

l

1.A  filosofía  no
Renacemento.
Humanismo:  novo
concepto  sobre  a
natureza humana.

2.  Francis  Bacon.  Os
prexuízos  na
investigación  do
coñecemento.

3.  Implicacións  da
Revolución  da  Nova
Ciencia.

4.  Maquiavelo  e  o
“realismo político”.

1.  Comprender  a
importancia do xiro do
pensamento  occidental
no Renacemento  como
anticipo  da
Modernidade,
valorando  o  novo
Humanismo,  a  busca
dun  método  de
investigación  científica
por Francis Bacon e as
implicacións  da
Revolución  Científica,
e  coñecer  as  teses
fundamentais  da  teoría
política de Maquiavelo.

1.1.  Comprende  a
importancia  intelectual
do  novo  paradigma
científico que se dá no
Renacemento,  e
describe as respostas da
filosofía  humanista
sobre  a  natureza
humana.

Xaneiro.

CMCCT

1.2.  Explica  as  ideas
ético-políticas
fundamentais  de
Maquiavelo  e
compáraas cos sistemas
ético-políticos

CSC
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

anteriores.

Xaneiro.

b

c

d

e

h

5.   Descartes  no  seu
contexto  histórico-
cultural.

6.O método, o "cogito"
(coñecemento  e
realidade) e o dualismo
antropolóxico.
Comparación  do  autor
coa  filosofía  antiga  e
medieval,  e  relación
coa moderna.

2.  Entender  o
racionalismo
cartesiano,  e  valorar  a
súa  influencia  no
desenvolvemento  das
ideas  e  cambios  da
Idade Moderna.

2.1.  Identifica
conceptos de Descartes
como  razón,  certeza,
método,  dúbida,
hipótese,  "cogito",
idea,  substancia  e
subxectivismo,  entre
outros,  e  aplícaos  con
rigor.

Xaneiro.

CCL

2.2.  Comprende  e
explica  con  claridade,
tanto  na  linguaxe  oral
coma  na  escrita,  as
teorías fundamentais da
filosofía  de  Descartes,
analizando o método e
a  relación  entre
coñecemento  e
realidade  a  partir  do
"cogito"  e  o  dualismo
no  ser  humano,  en
comparación  coas
teorías  da  filosofía
antiga e da medieval.

Xaneiro.

CCL

2.3.  Identifica  os
problemas  da  filosofía
moderna  e  relaciónaos
coas  solucións
aportadas  por
Descartes.

CCEC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

Xaneiro.

2.4.  Estima  e  razoa  o
esforzo  da  filosofía  de
Descartes  por
contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios
socioculturais  da Idade
Moderna,  e  valora  a
universalidade da razón
cartesiana.

Xaneiro.

CSC

b

c

d

e

h

l

7. Ilustración e resposta
empirista  ao
racionalismo
cartesiano.  Locke  no
seu  contexto  histórico.
O  liberalismo  político
de Locke.. O autor e o
seu contexto

8.  Hume  no  seu
contexto  histórico.
Hume: o coñecemento,
crítica á causalidade e á
substancia. Emotivismo
moral.  Comparación
coa filosofía anterior

3.  Coñecer  o
empirismo de Hume en
relación  co liberalismo
político  de  Locke,  e
valorar a súa influencia
no  desenvolvemento
das ideas e os cambios
socioculturais  da Idade
Moderna.

3.1.  Utiliza  conceptos
de  Hume  como
escepticismo,  crítica,
experiencia,
percepción,
inmanencia,
asociación,  impresións,
ideas,  hábito,
contradición,  causa,
crenza,  sentimento,
mérito,  utilidade,
felicidade,  contrato
social,  liberdade  e
deber,  entre  outros,  e
úsaos con rigor.

Xaneiro-febreiro.

CCL

3.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  coma  na
escrita,  as  teorías
fundamentais de Hume,
distinguindo  os
principios  e  os
elementos  do

CMCCT
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

coñecemento respecto á
verdade,  a  crítica  á
causalidade  e  á
substancia,  e  o
emotivismo  moral,  en
comparación  coas
teorías  da  filosofía
antiga e da medieval, e
co  racionalismo
moderno.

Xaneiro-febreiro.

3.3.  Coñece  e  explica
as  ideas  centrais  do
liberalismo  político  de
Locke, identificando os
problemas  da  filosofía
moderna,  e relaciónaas
coas  solucións
aportadas por Hume.

Xaneiro-febreiro.

CSC

3.4. Valora o esforzo da
filosofía  de  Hume  por
contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas e aos cambios da
Idade  Moderna,
xulgando
positivamente  a
procura  da  felicidade
colectiva.

Xaneiro-febreiro.

CSC

b

c

9.  A  Ilustración
francesa.  Rousseau:  a
crítica social, a crítica á
civilización,  o  estado

4.  Coñecer  os
principais  ideais  dos
ilustrados  franceses,
afondando  no

4.1.  Comprende  os
ideais  dos  ilustrados
franceses  e  do  suizo
francófono Rousseau, e

CSC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

d

e

h

de  natureza,  a  defensa
do  contrato  social  e  a
vontade xeral.

pensamento  de
Rousseau,  suizo
francófono, e valorar a
importancia  do  seu
pensamento  para  o
xurdimento  da
democracia.

explica  o  sentido  e
importancia  do
pensamento  de
Rousseau, a súa crítica
social,  a  crítica  á
civilización,  o  estado
de  natureza,  a  defensa
do  contrato  social  e  a
vontade xeral.

Febreiro.

b

c

d

e

h

10.  A  Ilustración  e
Kant.

11.  Idealismo
trascendental.  Kant:
facultades  e  límites  do
coñecemento humano.

11.  Ética  formal
kantiana  e  paz
perpetua.

12.  Comparación  coas
teorías  da  filosofía
antiga,  medieval  e
moderna.

5.  Comprender  a  idea
de Iustración kantiana e
a  diferencia  entre  uso
privado  e  público  da
razón.  Comprender  o
idealismo trascendental
en  relación  co
racionalismo  de
Descartes  e  o
empirismo de Hume, e
valorar a súa influencia
no  desenvolvemento
das ideas e os cambios
socioculturais  da
Ilustración.
Comprender  a  ética
formal  kantiana  ,  o
imperativo categórico e
os postulados da razón
práctica.

5.1.  Aplica  conceptos
de  Kant  como
Ilustración, uso público
e  privado  da  razón,
sensibilidade,
entendemento,  razón,
crítica,  trascendental,
ciencia, innato, xuízo, a
priori,  a  posteriori,
facultade,  intuición,
categoría,  ilusión
trascendental,  idea,  lei,
fenómeno,  nóumeno,
vontade, razón teórica e
practica,  deber,
imperativo  categórico,
autonomía,  postulado,
liberdade,  dignidade,
persoa,  paz  e  pacto,
entre outros, e utilízaos
con rigor.

Febreiro.

CAA

5.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  coma  na
escrita,  as  teorías
fundamentais  da

CCL
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

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.

Febreiro.

5.3.  Describe  a  teoría
política  de  Rousseau,
identificando  os
problemas  da  filosofía
moderna  e
relacionándoa  coas
solucións  achegadas
por Kant.

Febreiro.

CCL

5.4. Respecta e razoa o
esforzo  da  filosofía  de
Kant  por  contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios
socio-culturais da Idade
Moderna,  e  valora  a
dignidade  e  a  procura
da paz entre as nacións

Febreiro.

CSC

Bloque 5, Temas 6-7-8. A filosofía contemporánea: Marx (tema 6), Nietzsche (Tema 7), Ortega e a
filosofía do XX (Tema 8):

b   1. Marx, o autor e o
seu  contexto.   O
materialismo  histórico,

1.  Entender  o
materialismo  histórico
de Marx, en relación co

1.1.  Identifica
conceptos  de  Marx
como  dialéctica,

CSC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

c

d

e

h

a crítica ao idealismo, á
alienación  e  á
ideoloxía.

2.  Relación  de  Marx
cos  problemas  da
filosofía
contemporánea.

idealismo  de  Hegel  e
con  Feuerbach,  e
valorar a súa influencia
no  desenvolvemento
das ideas e nos cambios
socioculturais  da Idade
Contemporánea.

materialismo  histórico,
praxe,  alienación,
infraestrutura,
superestrutura,  forzas
produtivas,  medios  de
produción,  loita  de
clases,  traballo,
plusvalor  e
humanismo,  entre
outros,  e  utilízaos  con
rigor.

Avaliación III.

1.2.  Coñece  e  explica
con  claridade,  ora  por
escrito,  ora  oralmente,
as teorías fundamentais
da  filosofía  marxiana,
examinando  o
materialismo  histórico
e a crítica ao idealismo,
á  alienación  e  á
ideoloxía,  e  expón  a
súa  visión  humanista
do individuo.

Avaliación III.

CCL

1.3.  Identifica  os
problemas  da  filosofía
contemporánea  en
relación coas solucións
propostas por Marx.

Avaliación III.

CSC

1.4. Valora o esforzo da
filosofía  de  Marx  por
contribuír  ao
desenvolvemento  das

CSC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

ideas  e  aos  cambios
sociais  da  Idade
Contemporánea,
xulgando
positivamente  a
defensa  da  igualdade
social.

Avaliación III.

b

c

d

e

h

    3.  A Vontade  en
Schopenhauer

4. Nietzsche, o autor e
o seu contexto: crítica á
metafísica, á moral e ao
cientifismo-
positivismo;  a  noción
perspectivista-
pragmatista da verdade.

5.  O  ultrahome  e  a
transvaloración,  e  a
vontade  de  poder,  en
comparación  coas
teorías  ao  longo  da
historia da filosofía.

.

2.  Comprender  o
vitalismo  tráxico  de
Nietzsche  en  relación
co vitalismo metafísico
pesimista  de
Schopenhauer,  e
valorar a súa influencia
no  desenvolvemento
das ideas e os cambios
socioculturais  da Idade
Contemporánea.

2.1.  Define  conceptos
de  Nietzsche  como
crítica,  cristianismo,
morte  de  Deus,
perspectiva,
xenealoxía,
transvaloración,
nihilismos,  ultrahome,
moral  de  escravos  e
señores,  vontade  de
poder e eterno retorno,
entre outros, e aplícaos
con rigor.

Avaliación III.

CCL

2.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  coma  na
escrita,  as  teorías
fundamentais  da
filosofía  de  Nietzsche,
considerando a crítica á
metafísica, á moral e ao
cientifismo-
positivismo,  a  verdade
como  perspectiva,  e  a
afirmación  do
ultrahome,  como
resultado  da
transvaloración  e  a

CCL
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

vontade  de  poder,  en
comparación  coas
teorías  da  historia  da
filosofía.

Avaliación III.

2.3.  Distingue  as
respostas  de
Schopenhauer  na  súa
afirmación  da  Vontade
e  identifica  os
problemas  da  filosofía
contemporánea,  en
relación coas solucións
ofrecidas  por
Nietzsche.

Avaliación III.

CCEC

2.4.  Estima  o  esforzo
da  filosofía  de
Nietzsche  por
contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios
culturais  da  Idade
Contemporánea,  e
valora  a  defensa  da
liberdade  do  individuo
fronte  ao  excesos  do
gregario.

Avaliación III.

CSC

b

c

d

6.  Ortega  y  Gasset,  o
autor e o seu contexto:
a  súa  relación  co
realismo,  o
racionalismo,  o
vitalismo  ou  o

3.  Entender  o
raciovitalismo  de
Ortega en relación con
Unamuno  e  co
pensamento europeo,  e
valorar  as  influencias

3.1.  Utiliza  conceptos
de  Ortega  e  aplícaos
con  rigor,  como
obxectivismo,  ciencia,
europeización,
filosofía,  mundo,

CCL
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

e

h

existencialismo. que  recibe  e  a
repercusión  do  seu
pensamento  no
desenvolvemento  das
ideas  e  a  rexeneración
social,  cultural  e
política  de España,  así
como o seu peso como
ensaista  e  divulgador
de ideas.

circunstancia,
perspectiva, razón vital,
raciovitalismo,  vida,
categoría,  liberdade,
idea,  crenza,  historia,
razón  histórica,
xeración,  home-masa e
home  selecto,  entre
outros.

Avaliación III.

3.2.  Comprende  e
explica  con  claridade,
tanto  na  linguaxe  oral
coma  na  escrita,  as
teorías fundamentais da
filosofía  e  da  análise
social  de  Ortega,  en
relación co realismo, o
racionalismo,  o
vitalismo  ou  o
existencialismo,  entre
outras.

Avaliación III.

CCL

3.3. Respecta o esforzo
da filosofía de Ortega y
Gasset  por  contribuír
ao  desenvolvemento
das  ideas  e  cambios
socioculturais  da Idade
Contemporánea
española, e valora o seu
compromiso  coa
defensa da cultura e da
democracia.

Avaliación III.

CSC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

b

c

d

e

h

7. Escola de Frankfurt.
A  crítica  a  razón
ilustrada  e  á  idea  de
progreso.

8.  Racionalidade
dialóxica de Habermas:
os  intereses  do
coñecemento e a acción
comunicativa.

9.  Contribución  de
Habermas  ao
desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios
sociais  da  Idade
Contemporánea.

10.  Pensamento
posmoderno: principais
teses  dos  filósofos
posmodernos,  como
Vattimo,  Lyotard  e
Baudrillard, e reflexión
sobre  a  súa  vixencia
actual.

4.  Coñecer  as  teses
fundamentais da Escola
frankfurtiana,
analizando  a
racionalidade  dialóxica
de  Habermas,  e
valorando  a  súa
influencia  no
desenvolvemento  das
ideas  e  os  cambios
socioculturais  da Idade
Contemporánea.
Coñecer  as  teses
esenciais  do
pensamento
posmoderno,
identificando  as  teses
fundamentais  de
Vattimo,  Lyotard  e
Baudrillard,  e  valorar
criticamente  a  súa
repercusión  no
pensamento  filosófico
actual.

4.1.  Identifica
conceptos  de
Habermas,  como
coñecemento,  interese,
consenso,  verdade,
enunciado,
comunicación,
desigualdade,  ou
mundo  da  vida,  e
conceptos  da  filosofía
posmoderna,  como
deconstrución,
diferencia,  cultura,
texto,  arte,  e
comunicación,  entre
outros, aplicándoos con
rigor.

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

CSC

4.2.  Entende  e  explica
con claridade,  tanto na
linguaxe  oral  coma  na
escrita,  as  teorías  da
filosofía  de  Habermas,
distinguindo  os
intereses  do
coñecemento e a acción
comunicativa,  e  as
teorías fundamentais da
posmodernidade,
analizando  a
deconstrución  da
Modernidade  desde  a
multiplicidade  da
sociedade  da
comunicación.

CCL
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

4.3.  Identifica  as
respostas  da  filosofía
frankfurtiana  e
reflexiona  sobre  elas,
identificando  os
problemas  da  filosofía
contemporánea.

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

CAA

4.4.  Estima  o  esforzo
da  filosofía  de
Habermas  e  do
pensamento
posmoderno  por
contribuír  ao
desenvolvemento  das
ideas e cambios sociais
da  Idade
Contemporánea,  e
valora o seu esforzo na
defensa  do  diálogo
racional e o respecto á
diferencia.

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

CSC

4.5.  Coñece  as  teses
características  do
pensamento
posmoderno,  como  a
crítica  á  razón
ilustrada,  á  idea  de

CSC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe   e
temporalización

Competencia
s clave

progreso,  ao
pensamento  totalizador
e  á  trivialización  da
existencia,  o
crepúsculo do deber, ou
a  perda  do  suxeito
fronte  á  cultura  de
masas, entre outras.

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

4.6.  Explica  e
argumenta  sobre  as
principais  teses  dos
filósofos  posmodernos,
como Vattimo,  Lyotard
e  Baudrillard,  e
reflexiona  sobre  a  súa
vixencia.

(Opcional  na  III
avaliación,  soamente
se hai tempo).

CAA

CCL

2.5.Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
Avaliación inicial: o docente na segunda ou terceira clase do curso ditará ao alumnado
unha  determinada  cuestión  básica  relacionada  coa  unidade  de  ética  da  Filosofía  de
primeiro de bacharelato, breve e concreta.  Os estudantes deberán escribir nun tempo
limitado  polo  docente  a  súa  resposta  sendo  o  máis  precisos  posible  na  súa
argumentación.

Competencias  que  se  valorarán:  das  que  constan  na  Programación  Didáctica,
centrarémonos  nas  competencias  seguintes:  1)  competencia  social  e  cívica
(sensibilidade  democrática,  sentido  da xustiza,  respecto polo outro);  2)  competencia
lingüística  (argumentación,  riqueza  de  vocabulario,  presentación  debida,  puntuación
adecuada).  De  cada  unha  destas,  o  docente  valorará  a  proba  como “a”  (valoración
positiva), “c” (valoración non positiva), ou “b” (valoración intermedia).
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 En función dos resultados destas probas e dos informes dos restantes departamentos,
especialmente o de Orientación, o docente estará en condicións de saber que reforzos na
aula e/ou fóra da aula, atención especial, etc., son necesarios e para que estudantes en
concreto.

Polo demais,  falando xa da materia  en si,  a  exposición e explicación de cada tema
consistirá nunha panorámica breve do conxunto da unidade; exposición/explicación dos
tópicos  da  mesma;  lectura  e  comentario  de  textos  na  aula;  comentarios  de  textos
individuais,  voluntarios  ou  obrigatorios,  proxección  na  pizarra  dixital  de  gráficos,
mapas, imaxes fixas e fragmentos de documentais ou películas; actividades na aula  e
fóra da aula (individuais ou non), probas escritas.

De cada un dos temas teremos unha  proba escrita que consistirá nun comentario de
texto dun autor (análise do texto; contextualización do autor e do texto; explicación do
texto con referencias e citas ao mesmo e argumentadas que non quede reducida a unha
mera reprodución mecánica dos tópicos ou apartados do tema, e sexa unha explicación
real do propio estudante das teses do texto a partir do coñecemento do pensamento do
autor  en  cuestión  e  o  seu  contexto).  Este  comentario-explicación  ten  que  ser
“orixinal”, é dicir, non reprodución total ou parcial dun comentario-explicación feito
por outra persoa que non sexa o propio estudante e que este memorice e reproduza (ou
iso pretenda como suposta xustificación) ou copie da rede, dun libro ou por calquera
outro medio, tradicional ou electrónico.

Estas  probas irán acompañadas  de  actividades escritas na aula,  ou fóra da aula.  A
valoración global de cada un dos oito temas será nesta proporción:  70% as probas
escritas; 30% as actividades.  Estas  actividades  serán cuestións  breves sobre partes
do/s  tema/s  xa explicadas,  análises  de  textos  completos  ou parciais,  comentarios  de
texto  obrigatorios,  elaboración  polos  estudantes  de  mapas  conceptuais  ou  esquemas
“orixinais”  (no  mesmos  sentido  que  antes  dicíamos  dos  comentarios  de  texto)
relacionados  cos  temas,  ou  tarefas  de  relación  entre  imaxes  fixas  e/ou  non  fixas  e
pensamento filosófico.

Puntos extras dentro de cada tema:  a) pola entrega de cada  comentario de texto
“voluntario” o estudante recibirá un incremento extra mínimo de 0,25 puntos, sempre
que sexan entregados dentro de data e sexan orixinais do propio estudante (calquera
comentario de texto entregado, voluntaria ou obrigatoriamente, ten que ser “orixinal” do
propio  estudante  e  nunca  doutra  persoa:  ver  arriba),   incremento  que  dependerá  do
esforzo  mostrado  e  da  calidade  dos  resultados.  En  calquera  caso,  por  entrega  de
comentarios voluntarios nun tema-unidade o alumno non poderá sumar máis dun punto;
b) a maiores, un alumno pode recibir un incremento extra de ata un punto nun tema pola
súa  participación activa na aula ao longo da exposición dese tema (é dicir, non por
unha intervención illada). Debemos aclarar, se embargo, que a cualificación máxima por
cada tema é de dez puntos, sexan cales sexan os extras recibidos (de “a” ou “b”).

En cada avaliación haberá un mínimo de dúas probas escritas. A valoración global
de cada avaliación consistirá na nota media de todos os temas que ata entón e desde
setembro levemos vistos e cualificados baseándonos na proporción actividades/proba
escrita antes sinalada, e sumando a cada tema os “extras”, pero nunca pasando no total

34



dos dez puntos por tema. A cualificación final do curso será obtida a partir da nota
media  de  todas  as  notas  de  cada  un  dos  temas  vistos e  cualificados.   Todos  os
estándares  de  aprendizaxe,  polo  tanto,  serán  avaliados  por  estes
procedementos/instrumentos:  probas  escritas,  actividades,  comentarios  de  texto  e
participación na aula/observación directa na aula.

Ao  rematar  o  curso  haberá  en  maio   unha  proba  escrita  extraordinaria,
“recuperación final”, na que os estudantes podan examinarse do curso completo (un
comentario  de texto  dun autor  dun tema e dúas  cuestións  teóricas  relacionadas  con
outros temas diferentes, non necesariamente dous, cunha proporción de 4-3-3 puntos
respectivamente).  Nalgúns  casos  soamente  será  necesario  a  repetición  dun  tema ou
varios que non pasen de tres, e o modelo da proba sempre sería o anterior: comentario e
dúas preguntas (sexa de dous ou de tres temas, e cos valores antes sinalados). Se é dun
só tema consistirá unicamente nun comentario de texto (ou como moito acompañado de
unha ou dúas preguntas moi breves de reducido valor). Esta proba escrita extraordinaria
se cualificará  de cero a dez puntos en calquera das variantes antes ditas.  Se algún
alumno coa materia xa superada desexara presentarse á proba extraordinaria a un ou
máis temas para subir a súa nota final, pode facelo, coas mesmas condicións ditas. En
calquera caso,  unha persoa que non aprobara como mínimo tres temas do curso, terá
que presentarse á recuperación final con todos os temas. Volvemos a insistir en que o
comentario ten que ser “orixinal”. As preguntas teóricas serán redactadas de tal xeito
que  obriguen  a  relacionar  diferentes  puntos  do  tema  en  cuestión  ou  diferentes
autores/temas.

A  proba extraordinaria  de xuño (antes  setembro) será  cualificada  de cero  a  dez
puntos e consistirá nun comentario de texto e dúas preguntas teóricas sobre outros temas
(non necesariamente dous) coas mesmas características e condicións da “recuperación
final” de xuño.

2.6. Criterios xerais de avaliación
- Situar e contextualizar os principais filósofos no seu marco histórico/filosófico;

- relacionalos  problemas filosóficos  nas súas condicións  socioculturais  nas que
aparecen;

- recoñecela  implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico
das ideas e cambios sociais;

- coñecer  e  manexar  ben  o  vocabulario  filosófico  básico  adquirido  nos  dous
cursos de filosofía do bacharelato;

- analizar/comentar  textos  filosóficos  con  rigor  metodolóxico,  identificando  os
problemas, conceptos e termos específicos que aparecen;

- comparar/relacionar  textos  de  diferentes  filósofos,  para  establecer  entre  eles
semellanzas e diferencias de formulación ou explicación,

- expoñer  clara  e  ordenadamente  a  liñas  básicas  dos  problemas  e  sistemas
estudiados;
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- elaborar ou expoñer, oralmente ou por escrito, algún aspecto do pensamento dun
autor, ou contido dun ha obra das analizadas,

- elaborar  táboas  sincrónicas  para  contextualizar  cada  autor  con  outros
acontecementos históricos;

- participar  en  debates  sobre  problemas  filosóficos  actuais,  sendo  capaces  de
relacionalos con outras posicións de épocas pasadas xa estudadas;

- recoller  e  integrar  información  a  través  dos  diversos  medios  acerca  dos
problemas, conceptos e teorías específicos propostos para cada bloque temático;

- caracterizar,  identificar  e  expoñer,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  os
problemas, conceptos e teorías propostos e desenvoltos en cada un dos bloques
temáticos específicos;

- saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de
puntuación ben utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e
rigoroso e boa presentación;

- transferir e aplicar as nocións, conceptos e teorías incorporadas á análise da vida
real e do propio contorno;

- saber localizar e comprender aos autores, escolas, feitos relevantes e ideas no
seu marco histórico, utilizando referencias cronolóxicas adecuadas;

- ter tamén en conta a participación e colaboración do alumno na aula.

A  copia ou engano nunha proba escrita –ou en calquera tipo de proba ou traballo–
implica o suspenso nesa proba coa cualificación de cero puntos. Mención especial cabe
facer do uso indebido de teléfonos  móbiles e aparatos electrónicos similares: ter o
móbil  ou  aparato  electrónico  similar  prendido  durante  unha  proba  (escrita  ou  non
escrita) implica o suspenso inmediato con cero puntos. Incluímos dentro de “copia ou
engano” presentar un comentario de texto (nunha proba ou non) que non sexa “orixinal”
(copia, ou reprodución total ou parcial máis alá dalgunhas frases illadas ou similares),
debido ao incremento de casos de copia por medios electrónicos en varias materias nos
últimos anos, incluíndo a Historia da Filosofía, en varios institutos (e na ABAU, etc.).

2.7. Atención á diversidade, reforzos e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e Reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

2.8. Temporalización dos contidos (oito temas)
Avaliación inicial: ver punto 2.5, arriba, parágrafo I.
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Avaliación I: desenvolvemento da habilidade para  comentar textos filosóficos,  e temas
1-2.

Avaliación II: temas 3-4-5.

Avaliación III: temas 6-7-8.

2.9. Contidos mínimos e grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para
superar a materia de HF
a) Contidos mínimos dos temas 1 a 8:

- Heráclito,  Parménides,  Anaxágoras.  Sofistas  e  Sócrates.  Teoría  das  Ideas  de
Platón e idea de finalismo. Teoría da alma de Platón. Ética e teoría política de
Platón. Educación segundo Platón.

- Platón  e  Aristóteles:  semellanzas  e  diferencias.  A  física  e  a  metafísica
aristotélicas. Finalismo aristotélico fronte ao mecanicismo atomista. Teoría da
alma de Aristóteles. A ética e a política aristotélicas.

- A filosofía  grega  e  a  relixión  cristiá.  Trazos  platónicos  na  teoloxía  cristiá.
Agostín: iluminismo, libre albedrío, razón-fe. Averroísmo latino. Aquino: razón-
fe, a Lei Moral. Ockham e a relación razón-fe.

- Revolución Científica. Descartes: método, “cogito” e dualismo antropolóxico. O
empirismo británico no contexto da Ilustración. Teoría política de Locke. Hume:
coñecemento, causalidade e substancia.

- Ilustración e Kant. O idealismo transcendental de Kantt. Ética kantiana.

- Noción de home de Marx, teoría da alienación  e materialismo histórico.

- Nietzsche: vontade de poder, crítica á metafísica e á moral, ultrahome, noción de
verdade.

- Ortega y Gasset: relación co realismo, racionalismo, vitalismo e Heidegger.

b) Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia
(ver apartado 2.4, arriba):

A continuación, tema a tema, especificamos os estándares de aprendizaxe de necesario
dominio  para superar a materia de HF (“mínimos”):

Tema cero: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1. Todos eles nas tres avaliacións e en progresividade.

Temas 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

Tema 2: 2.1, 2.2.

Tema 3: 1.1, 2.1, 2.2 , 2.3 (excluíndo o referido á filosofía xudía), 3.1.

Tema 4: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 (excluíndo o referido á ética de Hume),  3.2 (excluíndo o
referido á ética de Hume), 3.3.
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Tema 5: 5.1, 5.2 (excluíndo o referido á “paz perpetua”).

Tema 6: 1.1, 1.2.

Tema 7: 2.1, 2.2, 2.4.

Tema 8: 3.1, 3.2, 3.3.

2.10.  Contribución ao Proxecto Lingüístico e o Proxecto Lector
A CIUG  ofrece a todo o alumnado os textos en galego e traducidos directamente da súa
lingua orixinal. Esta materia  lemos con frecuencia textos na aula, non só de filosofía.
Tamén se ofrece ao alumnado a posibilidade de ampliar os seus coñecementos sobre os
contidos das unidades na bibliografía recomendada ao final de cada unidade e na propia
aula.

 2.11. Contribución ao Proxecto TIC
- Utilización da Aula Virtual para repartir temas, información, enlaces a internet,

orientacións para traballos, etc.

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais,  e  numerosos  gráficos,  debuxos  e  cadros  que  os  alumnos  logo
poden localizar na Aula Virtual da materia..

- Busca en internet fóra da aula de información sobre autores, teorías, textos, etc.,
por parte do alumnado, e sempre con indicacións do docente. Esa información
será  posteriormente  comentada  na  aula  entre  todos,  co  fin  de  orientar  ao
alumnado no uso adecuado da rede.

2.12. Pandemia da Covid-19: sobre os reforzos e o ensino non presencial:
a) Reforzo e/ou recuperación de aprendizaxes imprescindibles non acadados no
curso anterior:

   Non hai  necesidade  desta  clase  de reforzos  porque Historia  da  Filosofía  é  unha
materia distinta de Filosofía de 1º de bacharelato, e esta non é a súa primeira parte nin a
súa  chave.  Se  ben   certos  contidos  e  estándares  son  similares  nas  dúas,  xa  están
incluídos como propios na Programación de Historia da Filosofía. Polo demais, non hai
ningún estudante coa materia de Filosofía de 1º de bacharelato pendente.

b) Transición ao ensino non presencial:  

 En  caso  de  docencia  non  presencial  utilizaremos  a  Aula  Virtual,  Webex  e/ou
Falamos.edu.xunta.gal//AV  exclusivamente.  Á  videoconferencia  acudiremos  cunha
frecuencia aproximada dunha por semana, para dúbidas, consultas e observación directa
do alumnado. O avance de contidos e entrega de tarefas/actividades,  comentarios de
texto  e  probas  escritas  telemáticas  terán  lugar  na Aula Virtual.  Esas  probas  escritas
telemáticas  poden  ser  comentarios  de  texto  ou  poden ser  preguntas  para  relacionar
elementos ou autores distintos do tema en cuestión.

  Todo o anterior vale tanto para a docencia non presencial de todo o alumnado, como
para un grupo en concreto, como para estudantes determinados.

   Os contidos e os estándares da docencia presencial e non presencial serán os mesmos,
así como os instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación, non
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existindo diferencia en nada disto entre a docencia presencial e a o non presencial (ou
semi-presencial,  se  a  houbera)  independentemente  de  que  partes  do  curso  sexan
impartidas con docencia presencial ou que partes con non presencial.     

   En caso de semi-presencialidade (entendendo por tal  a división de cada grupo en
subgrupos que se irían relevando na aula de tempo en tempo), respectaríamos as normas
e orientacións  facilitadas pola Administración e/ou pola Dirección do IES.

   Se algún estudante tivera problemas de conectividade durante o confinamento ou
corentena, o Departamento de Filosofía, en colaboración coa persoa titora do grupo e a
Dirección do IES, facilitaría a aquel todo o material de estudo que precise para esta
materia en papel. Se fora imposible realizar telematicamente a/s proba/s escrita/s, esta/s
sería/n no seu caso substituída/s  por un traballo escrito sobre ese/s tema/  co mesmo
valor  que  a  proba  escrita,  ou,  se  tampouco  tivera  feitas  as  actividades  antes  do
confinamento ou corentena, cun valor, entón, de cero a dez puntos.

3. Psicoloxía

3.1. Introdución
A psicoloxía é unha ciencia que busca tanto a comprensión da propia individualidade
como das condutas sociais, e a relación entre ambas.  Pode pois ser de interese para o
alumnado de segundo de bacharelato na medida que invita a coñecerse mellor  como
individuo, e a afrontar os distintos problemas que suscita a convivencia cos demais.

A complexidade desta ciencia e do seu obxecto de estudo maniféstase na relación que
garda con outras disciplinas como a bioloxía, a neurociencia, a etoloxía, a fisioloxía, a
antropoloxía  cultural  ou,  tamén,  a  filosofía,  entre  outras.  Pode ademais  contribuír  á
adquisición  e/ou  desenvolvemento  de  competencias  clave  como  a  comunicación
lingüística,  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en ciencia  e  tecnoloxía,
competencia  dixital,  aprender  a  aprender,  competencias  socias  e  cívicas,  ou
ecoconciencia e expresións culturais.

A materia está ordenada en seis unidades, e cada unha delas complementada cun texto
de extensión media de divulgación científica (psicoloxía, neurociencia, etoloxía, etc.) ou
literario  (textos autobiográficos,  fragmentos de novelas,  etc.),  que será traballado en
relación cos contidos da unidade correspondente, utilizado como punto de referencia
para o diálogo na aula e nas diversas actividades (PROXECTO LECTOR).

3.2. Obxectivos xerais
 Coñecer/comprender os diferentes temas, autores e escolas desta ciencia;

 comprender a relación entre os problemas/teorías expostos no contexto histórico

propio;

 comprender o desenvolvemento da psicoloxía desde o s. XIX ata hoxe como un

avance sempre en relación con outras ciencias e saberes (bioloxía, neurociencia,
filosofía, etc.);

 recoñecer os problemas tratados ou investigados por esta ciencia como xurdidos

ó longo da historia;
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 comprender os problemas e temas fundamentais desta ciencia e recoñecer a súa

relación coa vida das persoas que nos rodean;

 aprender a ler e comentar textos relacionados con esta ciencia coa capacidade

crítica que permita a súa interpretación, a súa comparación e a súa localización;

 asimilar  comprensivamente  os  conceptos  máis  importantes  desta  ciencia,  e

utilizalos adecuadamente;

 aprender  a  analizar  e  expoñer  adecuadamente,  oralmente  ou  por  escrito,  os

problemas ou teorías psicolóxicos vistos, con rigor conceptual e lóxico;

 desenvolver a actitude crítica ante teorías ou explicacións contrapostas;

 comprender e valorar o desenvolvemento das ideas como un continuado esforzo

racional;  e  comprender/valorar  a  investigación  científica  como  unha  labor
paciente, modesta, crítica e autocrítica;

 valorar o debate de posicións contrapostas como medio para practicar o respecto

aos demais e a tolerancia positiva contra calquera forma de discriminación.

3.3. Contribución da materia á adquisición das competencias
Esta asignatura contribúe á adquisición das sete competencias:

• Competencias  sociais  e  cívicas:  adquisición  de  habilidades  para  vivir  en

sociedade  e   tomar  decisións,  elixir  a  forma  axeitada  de  comportarse  e
responsabilizarse das consecuencias.

• Desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender:  facilita  o

recoñecemento  das  propias  capacidades,  carencias  e  habilidades;  permite
exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección da información. (Os
comentarios  críticos  de  textos,  traballos,  debates  e  as  diversas  actividades
escritas vémolos en relación directa con esta competencia).

• A competencia  en sentido da iniciativa  e  espírito  emprendedor  desenvolve  a

autonomía  e  iniciativa  persoal,  sobre  todo insistindo na  lectura  e  crítica  dos
textos, autores e  problemas tratados por esta ciencia.

• Diálogos,  debates  e  actividades  escritas  contribúen  á  competencia  básica  en

comunicación  lingüística,  e  practicar  a  escoita,  exposición  e  argumentación,
verbalizar conceptos, formar xuízos e estruturalos de forma coherente.

• A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de

distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital, que o docente potenciará na propia aula con
textos,  pizarra  dixital  e  a  rede,  poñendo en  relación  os  temas  e  autores  con
material videográfico de valor, e brindando a posibilidade do diálogo sobre eles.
O mesmo cabe dicir da busca na casa de información na rede, con orientacións
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previas do docente e un diálogo posterior colectivo da pertinencia do uso de
determinadas fontes ou outras.

• O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade

plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais. Dado que esta ciencia está
relacionada tamén coa antropoloxía cultural,  a socioloxía ou a lingüística,  os
textos,  temas,  autores  e  problemas  poden  desenvolver  no  alumno  esta
competencia.

• Contribúe á competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxías,

(psicometría,  fisioloxía,  experimentacións,  etc.)  así  como  acceder  de  forma
razoable  e  crítica  a  internet  para  buscar  información  e  saber  seleccionala  e
utilizala debidamente.

3.4.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias

PSICOLOXÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

Unidade 1: Introdución á psicoloxía. Orixe e evolución da mente.        AVALIACIÓN I

 d

 e

 g

 h

 i

1.  Orixe,  definición  e
contidos da psicoloxía.

2.Relación  con  outros
saberes e ciencias.

3.Fixismo   e
evolucionismo.  Teoría
sintética  da  evolución:
mutacións,  selección
natural  e  falta  de
finalidade.

4.A  mente  humana
procede dun psiquismo
non racional.

5.  Aparición/evolución
do sistema nervioso no
reino  animal:
celentéreos,  planaria,
artrópodos e moluscos,
vertebrados inferiores e
superiores.

6.Sistema  nervioso  en
primates  e  humanos.

1.  Coñecer  a  súa
definición  e  contidos
fundamentais.

2.  Recoñecer  as
relacións  con  ciencias
naturais  e  sociais,
literatura e filosofía.

3. Saber que é fixismo,
e  teoría  sintética  cos
seus  conceptos  de
mutación  xenética,
selección natural e non-
finalismo na evolución.

4.Saber  que  a  mente
racional  procede  de
mentes non racionais, e
sabe  explicalo  cos
conceptos  da  teoría
sintética.

5.Coñecer  o
fundamental  destes
pasos  previos  á
aparición  da  mente

1.  Coñece  a  súa
definición  e  contidos
fundamentais.

2.  Recoñece  as
relacións  con  ciencias
naturais  e  sociais,
literatura  e  filosofía,
sendo  quen  de  atopar
relacións  con  outras
materias  do  seu  curso
ou cursos anteriores.

3. Sabe que é fixismo,
e  teoría  sintética  cos
seus  conceptos  de
mutación  xenética,
selección natural e non-
finalismo na evolución.

4.Sabe  que  a  mente
racional  procede  de
mentes non racionais, e
sabe  explicalo  cos
conceptos  da  teoría
sintética.  Sabe
recoñecelo nun texto e

CMCCT,

CSC,

CCEC,

CCL, ,

CAA,

CD
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PSICOLOXÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

Diferencias.

7.  Celebración  e
socioxénese.  A
fronteira  da
humanización.

8.  Mente,  mentalidade
e  tipos  de  culturas.
Mentalidade  salvaxe  e
civilizada.

humana  (celentéreos,
planaria,  artrópodos  e
moluscos,  vertebrados
inferiores e superiores).

6.  Coñecer  as
diferencias  entre
sistemas  nerviosos  dos
primates  e  dos
humanos.

7  Coñecer  as
diferencias  concretas
entre  as  capacidades
dos  primates  e  dos
humanos.

8.Coñecer  as
diferencias  culturais
entre  mentalidades
salvaxe e civilizada, e a
relación  entre
intelixencia e ambiente
cultural.

explicalo,  contribuíndo
mapas ou esquemas do
contido dos textos.

5.Coñece  o
fundamental  destes
pasos  previos  á
aparición  da  mente
humana  (celentéreos,
planaria,  artrópodos  e
moluscos,  vertebrados
inferiores e superiores).
E  quen de  aumentar  a
información na rede.

6.  Coñece  as
diferencias  entre
sistemas  nerviosos  dos
primates  e  dos
humanos.  Sabe
recoñecelo nun texto e
explicalo.  Sabe
construír  esquemas  ou
mapas comparativos.

7 Coñece as diferencias
concretas  entre  as
capacidades  dos
primates  e  dos
humanos.  Sabe
recoñecelo nun texto e
explicalo.

8.Coñece as diferencias
culturais  entre
mentalidades  salvaxe e
civilizada,  e a relación
entre  intelixencia  e
ambiente cultural. Sabe
recoñecelo nun texto e
explicalo.  E  quen  de
aumentar a información
na rede.

Unidade 2:  Estrutura e funcións do cerebro humano.                            AVALIACIÓN I

d 1. Funcións do sistema 1.  Coñecer  ambas 1.  Coñece  ambas CAA,
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

e

g

h

i

j

nervioso  (s  n):
comunicar  partes  do
organismo e unificar  a
súa acción.

2.  A neurona:  función,
partes e morfoloxía.

3. A sinapse.

4. O impulso nervioso.

5.  Organización  xeral
do  s  n:  central,
periférico,  autónomo,
somático. Funcións.

6.  O  cerebro.  A
estrutura do encéfalo e
funcións:  cortiza,
tálamo,  sistema
reticular,  sistema
límbico,  corpo  calloso
e dosu hemisferios.

7. O sistema hormonal;
glándulas  endocrinas.
Funcións.

8.  Organización
funcional  do  s  n:  tres
niveis de integración e
niveis  de  conduta
respectivos.

8.1. Condutas instintiva
e  aprendida  e  relación
coa conduta intelixente.

8.2.  Aprendizaxe  por
ensaio-erro, imitación e
intuición  súbita  e
relación  coa
intelixencia.

funcións.

2.  Coñecer  a  función,
partes  e  morfoloxía da
neurona.

3.  Saber  que  é  a
sinapse.

4.  Saber  que  son  os
impulsos nerviosos e a
súa función.

5.  Saber  que  é  s  n
central,  o  periférico,  o
autónomo e o somático
e  as  súas  funcións
básicas.

6.  Coñecer  a  estrutura
do encéfalo e funcións:
cortiza, tálamo, sistema
reticular,  sistema
límbico,  corpo  calloso
e dous hemisferios.

7.  Saber  que  é  o
sistema  hormonal;
glándulas  endocrinas.
Funcións.

8.  Coñecer  a
organización  funcional
do  s  n:  tres  niveis  de
integración e niveis de
conduta respectivos.

8.1.  Saber  que  son  as
condutas  instintiva  e
aprendida  e  relación
coa conduta intelixente.

8.2.  Saber  que  é   a
aprendizaxe por ensaio-

funcións.

2.  Coñece  a  función,
partes  e  morfoloxía  da
neurona.

3. Sabe que é a sinapse.

4.  Sabe  que  son  os
impulsos nerviosos e a
súa función.

5.  Sabe  que  é  s  n
central,  o  periférico,  o
autónomo e o somático
e  as  súas  funcións
básicas.

6.  Coñece  a  estrutura
do encéfalo e funcións:
cortiza, tálamo, sistema
reticular,  sistema
límbico,  corpo  calloso
e  dous  hemisferios.  E
que  de  aumentar  a
información na rede en
gráficos  e  imaxes  e
facer  mapas  ou
esquemas diso. E quen
de comprender un texto
de  divulgación  no  que
se  trate  destes
elementos do s n.

8.2.  Sabe  que  é  a
aprendizaxe por ensaio-
erro,  imitación  e
intuición  súbita  e
relación  coa
intelixencia.  Pode
comprender un texto de
divulgación  que  trate
estas cuestións. E quen

CMCCT,

CD,

CSIEE,

CCL,

CSC,

CCEC
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

8.3.  Diferencias  entre
condutas  intelixentes
animal  e  humana
(universalización,
abstracción,  linguaxe,
conceptos).

9. Relación entre mente
e cerebro.

erro,  imitación  e
intuición súbita e a súa
relación  coa
intelixencia.

8.3.  Saber  as
diferencias  entre
condutas  intelixentes
animal  e  humana
(universalización,
abstracción,  linguaxe,
conceptos).

9.  Coñecer  en  que
consiste o problema da
relación  entre  mente  e
cerebro.

de  aumentar  os
coñecementos  sobre
isto na rede e crear os
seus  propios  mapas
conceptuais.

8.3.  Coñece  as
diferencias  entre
condutas  intelixentes
animal  e  humana
(universalización,
abstracción,  linguaxe,
conceptos).  E  quen  de
facer  mapas
conceptuais  propios
sobre  isto  e  de
comprender un texto de
divulgación  que  trate
estes temas.

9. Relación entre mente
e  cerebro.  E  quen  de
buscar  máis
información  na  rede
sobre isto.

Unidade 3: Percepción.                                                                                AVALIACIÓN II

b

d

e

g

h

i

j

l

1.  Relación  entre
sensibilidade  e
adaptación ao medio.

2.  Que  é  a  cualidade
sensorial e que relación
hai  co mundo exterior.
Sensación  como
experiencia “privada” e
como posibilitadora  de
coñecemento do mundo
ao cal adaptarse.

3.  Psicometría  e

1.  Coñecer  a  relación
sensibilidade/adaptació
n.

2.  Saber  que  é
cualidade sensorial  e a
relación  co  mundo.
Saber  que  é  unha
experiencia  privada  e
sen embargo vinculada
coa realidade exterior. á
que ten que adaptarse.

3.  Saber  que  son  os

1.  Coñece  a  relación
sensibilidade/adaptació
n.

2. Sabe que é cualidade
sensorial  e  a  relación
co mundo. Saber que é
unha  experiencia
privada e sen embargo
vinculada coa realidade
exterior. á que ten que
adaptarse.

3.  Sabe  que  son  os

CMCCT,

CSC,

CCEC,

CCL,

CSIEE,

CD,

CAA
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

limiares da sensación.

4.  Os  sentidos  e  a
evolución  dos
receptores:  evolución
do  ollo,  oído,  gusto,
olfacto e tacto.

5.  Clasificación  de
receptores:
exteroceptores,
propioceptores  e
interoceptores.

6. O proceso sensorial:
estimulación,
transmisión  e
proxección/elaboración
.

7.  Relación  entre
atención  e  percepción.
Determinantes externos
e internos  da atención.
A distracción.

8.  A  percepción  e  o
coñecemento  sensible.
Relación coa sensación
e a atención.

9.  Definición  de
“estímulo”.

10. A configuración e a
Gestalt.  As  súas  leis
principais.

11.  A  corrente  de
conciencia.

12.  Percepción,
intelixencia,  conceptos
e aprendizaxe.

limiares  de  sensación
(absolutos  e
diferenciais).

4.Saber  o  esencial  da
evolución dos sentidos,
especialmente  o  ollo  e
o oído.

5.  Coñecer  a
clasificación  de
receptores  en
exteroceptores,
propioceptores  e
interoceptores.  Saber
distinguilos.

6. Coñecer e distinguir
as tres fases do proceso
sensorial: estimulación,
transmisión  e
proxección/elaboración
.

7. Coñecer que relación
hai  entreatención  e
percepción. Saber que é
atención.  Coñecer  os
seus  determinantes
externos e internos.

8.  Saber  que  sen
percepción  non  hai
coñecemento  sensible,
e  que  relaciónase  coa
sensación  e  a
sensación.

9.  Saber  que  é
propiamente  un
estímulo.

10. Coñecer a teoría da

limiares  de  sensación
(absolutos  e
diferenciais).Ser  quen
de  poñer  novos
exemplos  ou  buscar
máis  información  na
rede sobre isto.

4.Sabe  o  esencial  da
evolución dos sentidos,
especialmente  o  ollo  e
o  oído.  É  quen  de
buscar  imaxes  na  rede
como apoio.

6.  Coñece  e  distingue
as tres fases do proceso
sensorial: estimulación,
transmisión  e
proxección/elaboración
.  É  quen  de  elaborar
esquemas  ou  mapas
que  ilustren  ese
proceso, ou buscalo na
rede. Pode ler un texto
de  divulgación  que
trate esta cuestión e ser
capaz de comprendelo.

7. Coñece que relación
hai  entre  atención  e
percepción. Sabe que é
atención.  Coñece  os
seus  determinantes
externos  e  internos.  É
quen de poñer  os  seus
propios exemplos.

8.  Sabe  que  sen
percepción  non  hai
coñecemento  sensible,
e  que  relaciónase  coa
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

13.  A  percepción  da
realidade  física:  de
obxectos;  de  tamaño,
profundidade e espacio;
do  movemento;  do
tempo.

14.  A  percepción  da
realidade  social:
motivación  social  e
percepción;
aprendizaxe
perceptivo; pensamento
e  percepción;
sensotipos  culturais;
presión do grupo, etc.

15.  Subrepción e erros
relacionados  coa
percepción:  ilusión,
alucinación,  trastornos
perceptivos.

configuración  da
Gestalt,  e  as  leis
principais.

11.  Saber  que  é  a
corrente de conciencia.

12.  Coñecer  a relación
entre  percepción  e
intelixencia,  conceptos
e coñecemento.

13.  Saber  como  é  a
percepción da realidade
física  (obxectos,
tamaño,  profundidade,
espazo,  tempo,
movemento).

14. Saber como é a da
realidade  social  e  a
relación  coa
motivación,
aprendizaxe perceptivo,
pensamento  e
sensotipos, etc.

15.  Saber  que  é  a
subrepción, as ilusións,
alucinacións  e
trastornos perceptivos.

sensación  e  a
sensación.  É  quen  de
ler  un  texto  de
divulgación que trate a
cuestión  e
comprendelo.

9.  Sabe  que  é
propiamente  un
estímulo.  Sabe
diferenciar  estímulo de
enerxía en si.

10.  Coñecera teoría  da
configuración  da
Gestalt,  e  as  leis
principais,  e  sabe
aplicalas  para  explicar
exemplos sinxelos.

11.  Sabe  que  é  a
corrente de conciencia.
Sabe  poñer  exemplos.
Pode  comprender  un
texto de divulgación no
que se fale dela.

12.  Coñece  a  relación
entre  percepción  e
intelixencia,  conceptos
e coñecemento. É quen
de  poñer  os  seus
propios exemplos.

13.  Sabe  como  é  a
percepción da realidade
física  (obxectos,
tamaño,  profundidade,
espacio,  tempo,
movemento).

14.  Sabe  como é a  da
realidade  social  e  a
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Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

relación  coa
motivación,
aprendizaxe perceptivo,
pensamento  e
sensotipos, etc. É quen
de poñer os seus propis
exemplos  ou  buscar
máis casos na rede.

15.  Sabe  que  é  a
subrepción, as ilusións,
alucinacións  e
trastornos  perceptivos.
É quen de ler un texto
de divulgación sobre o
tema e comprendelo.

Unidade 4: Aprendizaxe e memoria.                                                          AVALIACIÓN II

d

e

g

h

i

j

1.  Definición  de
aprendizaxe.

2.  Teorías  sobre
aprendizaxe: condutista
(hábitos  por
asociación),  Gestalt
(percepción  de
relacións  como
aprendizaxe superior) e
“evolucionista”
(baseada  no
darwinismo:
aprendizaxe,
adaptación  e
aprendizaxes  máis
complexos  nos
organismos  máis
complexos).

3.  Os  instintos:

1.  Saber  que  é
aprender.

2.  Saber  as
características  xerais
das  teorías  condutista,
gestaltista  e
evolucionista  sobre  a
aprendizaxe.  Saber
distinguilas.

3.  Saber  que  é  un
instinto  e  distinguilo
dun  reflexo  ou  dun
hábito.  Saber  a
diferencia  da  estrutura
instintiva dos animais e
do humano.

4.   Saber  que  é  un
reflexo,

1. Sabe que é aprender.

2.  Sabe  as
características  xerais
das  teorías  condutista,
gestaltista  e
evolucionista  sobre  a
aprendizaxe.  Sabe
distinguilas.

3.  Sabe  que  é  un
instinto  e  distinguilo
dun  reflexo  ou  dun
hábito.  Sabe  a
diferencia  da  estrutura
instintiva dos animais e
do humano. É quen de
recoñecer  estas
diferencias  nun  texto
de  divulgación  ou
literario.

CMCCT,

CSC,

CCEC,

CCL,

CD,

CAA,

CSIEE
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

concepto convencional;
diferencia dos reflexos;
instintos  e  etoloxía;
instintos e ser humano.

4. Os reflexos.

5. A habituación.

6. Sensibilización.

7.  Condicionamento
inhibitorio aversivo.

8.  O  condicionamento
clásico  da  Escola  de
Pavlov:  características
e límites.

9.  Condicionamento
instrumental  ou
operante.  Condutismo
de  Skinner.
Características  e
límites.  Críticas  e
logros.

10.  Condicionamento
aversivo. O castigo.

11.  Aprendizaxe
perceptiva,  por
observación.  Clases.  A
imitación.

12.  As  aprendizaxes
complexas,  de
respostas  múltiples:
habilidades  motoras;
aprendizaxe
discriminativa humana;
o transfer.

13.  Memoria  e

5.  Saber  que  é  a
habituación.

6.  Saber  que  é  a
sensibilización.

7.   Saber  as
características
elementais  do
condicionamento
inhibitorio.

8.  Saber  quen  era
Pavlov  e  en  que
consiste  o
condicionamento
clásicos,  as  súas
características  e
límites.

9.  Coñecer  o
fundamental  do
condicionamento
instrumental  e  saber
quen  era  Skinner  e  as
limitacións deste modo
de aprendizaxe.

10.  Saber  que  é  o
condicionamento
aversivo e o castigo.

11.  Coñecer  a
aprendizaxe  por
observación,  as  súas
clases e a imitación en
concreto.

12.  Coñecer  as
aprendizaxes  de
respostas  múltiples,  as
habilidades motoras , a
aprendizaxe  humana

4.   Sabe  que  é  un
reflexo.

5.  Sabe  que  é  a
habituación.  Sabe
poñer  os  seus  propios
exemplos.

6.  Sabe  que  é  a
sensibilización.

7.   Sabe  as
características
elementais  do
condicionamento
inhibitorio.

8.  Sabe  quen  era
Pavlov  e  en  que
consiste  o
condicionamento
clásicos,  as  súas
características  e
límites.  É  quen  de
buscar  máis
información na rede,  e
de facer os seus propios
gráficos  sobre  este
condicionamento.

9.  Coñece  o
fundamental  do
condicionamento
instrumental  e  saber
quen  era  Skinner  e  as
limitacións deste modo
de aprendizaxe. É quen
de  buscar  máis
información  na  rede  e
de crear os seus propios
gráficos sobre este tipo
de condicionamento.
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os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

esquecemento:  clases
de  memoria
(significativa  e
mecánica;  inmediata  e
de longo prazo; causas
do  esquecemento;
mellora da memoria.

discriminativa  e  o
transfer.

13.  Saber  que  é  a
memoria  e  por  que  se
produce  o
esquecemento.
Distinguir  entre
memoria significativa e
mecánica,  e  entre
inmediata  de  de  longo
prazo (e  como se pasa
dunha  a  outra).  Saber
como  mellorar  a
memoria.

10.  Sabe  que  é  o
condicionamento
aversivo e o castigo.

11.  Coñece  a
aprendizaxe  por
observación,  as  súas
clases e a imitación en
concreto.  É  quen  de
recoñecer  máis
exemplos  por  conta
propia  e  buscar  máis
información na rede.

12.  Coñece  as
aprendizaxes  de
respostas  múltiples,  as
habilidades motoras , a
aprendizaxe  humana
discriminativa  e  o
transfer.  Sabe  poñer  o
seus  propios  exemplos
e  buscar  máis
información na rede.

13.  Sabe  que  é  a
memoria  e  por  que  se
produce  o
esquecemento.
Distingue

entre  memoria
significativa  e
mecánica,  e  entre
inmediata  de  de  longo
prazo (e como se pasa
dunha a outra). É quen
de  buscar  máis
información  na  rede  e
poñer  exemplos  novos
pola súa conta. Coñece
os  recursos  para
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

mellorar a memoria.

Unidade 5: Pensamento e linguaxe.                                                            AVALIACIÓN III

b

d

e

g

h

i

j

1.  Relación  entre
percepción  e
pensamento,  e
imaxinación  e
pensamento.

2.  Capacidade  de
abstracción  e  xeración
de conceptos.

3.  A  solución  de
problemas.  Animais  e
humanos.

4.  Razoamento
(dedución e indución).

5.  Noción  de
pensamento  segundo
Piaget.

6.  O  pensamento
creador.  Relación  coa
fase de soño REM.

7.  Pensamento  e
linguaxe:  relativismo
lingüístico;condutismo;
crítica de Chomski.

8.  Psicoloxía  e  lóxica:
psicoloxismo,
loxicismo  e
neopsicoloxismo.

1. Coñece a relación do
pensamento  coa
percepción  e  a
imaxinación.

2.  Coñecer  en  que
consiste  a  capacidade
de abstracción, o que é
un  concepto  e  como
este  pode  ser  xerado
por un ser humano.

3. Saber que a solución
de  problemas  permite
analizar  a  capacidade
de  aprendizaxe  dos
animais e dos humanos,
dando por sentado que
isto está en relación co
pensamento.

4.  Saber  que  é  razoar-
argumentar,  e  que
diferencia  hai  entre
deducir  e  inducir,  e
saber como se produce
todo  isto  segundo  a
filosofía e a psicoloxía.

5.  Coñecer  a  teoría  de
Piaget  sobre  o
pensamento,  e  saber
quen era Piaget.

6.  Saber  que  é  e  que
características  ten  o

1.   Coñece  a  relación
do  pensamento  coa
percepción  e  a
imaxinación,  e  é  quen
de  poñer  exemplos
propios ou comprender
un texto de divulgación
que  trate  estas
cuestións.

2.  Sabe  que  é  a
abstracción, o concepto
e  como  este  pode  ser
creado por un humano.
É  quen  de  poñer
exemplos seus.

3. Sabe que a solución
de  problemas  permite
analizar  a  capacidade
de  aprendizaxe  dos
animais e dos humanos,
e sabe que isto está en
relación  co
pensamento. É quen de
comprender  textos  que
traten estas cuestións.

4.  Sabe  que  é  razoar-
argumentar,  e  que
diferencia  hai  entre
deducir  e  inducir,  e
sabe  como  se  produce
todo  isto  segundo  a
filosofía e a psicoloxía.
É quen de construír por

CMCCT,

CSC,

CCL,

CCEC,

CIEE,

CD,

CAA.
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

pensamento  creador.
Coñecer  as  últimas
investigacións  sobre  a
fase  REM  e  a  súa
relación  coa
creatividade.

7.  Coñecer  a  tese  do
relativismo  lingüístico.
Coñecer  a  tese  de
Chomski  fronte  ao
condutismo.

8.  Saber  que  tese
defende o psicoloxismo
clásico e o actual, e cal
o loxicismo.

si  mesmo
argumentacións
dedutivas  e/ou
indutivas.

5.  Coñece  a  teoría  de
Piaget  sobre  o
pensamento,  e  sabe
quen era Piaget. É quen
de ampliar información
sobre  isto  na  rede,  ou
introducir  exemplos
seus  que  ilustren  a
teoría piagetiana.

6.  Sabe  que  é  e  que
características  ten  o
pensamento  creador.
Coñece  as  últimas
investigacións  sobre  a
fase  REM  e  a  súa
relación  coa
creatividade. É quen de
comprender  textos  de
divulgación sobre estas
cuestións .

7.  Coñece  a  tese  do
relativismo  lingüístico.
Coñece  a  tese  de
Chomski  fronte  ao
condutismo. É quen de
comprender  textos
divulgativos sobre estas
teses.

8.  Sabe  que  tese
defende o psicoloxismo
clásico e o actual, e cal
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

o loxicismo.

               

Unidade 6: Motivación, emocións, personalidade. Psicoloxía social.      AVALIACIÓN III

a

b

c

d

e

g

h

i

j

1.  Definición  de
motivación.

2.  Clases  de
motivación:  motivos
primarios ou biolóxicos
(fame,  motivación
sexual); secundarios ou
sociais.

3.  Teorías  da
motivación;  a
homeostasis:
explicación
homeoestática;
explicación
cognoscitiva;
explicación  de  Freud
(pulsións,  libido,  Eros-
Thánatos.

4.  O  castigo  e  a
frustración:  riscos  dos
castigos;  frustración  e
violencia, regresións ou
fixacións.

5.  Motivación  e
rendemento
(intensidade óptima).

6.  Motivación  e
vontade  (libre
albedrío).

1.  Saber  que  é  a
motivación.

2.  Saber  distinguir
entre motivos primarios
e secundarios.

3.  Saber  que  é  a
homeostasis  e  que  é  a
explicación
homeostática  da
motivación,  a
cognsocitiva  e  a  de
Sigmund Freud, e saber
que  é  pulsión,  libido,
Eros e Thánatos.

4.  Saber  que  castigo
non é similar a reforzo,
e  saber  os  riscos  que
entraña.  Saber  que  é
frustración,  a  relación
que  esta  ten  coa
violencia,  a  regresión
ou  as  fixacións  do
suxeito.

5.  Coñecer  a  relación
entre  motivación  e
rendemento e saber que
é a intensidade óptima.

6.  Relación  da
motivación coa vontade
e  o  problema  da

1.  Sabe  que  é  a
motivación.

2.  Distingue  entre
motivos  primarios  e
secundarios  e  sabe
poñer  exemplos
propios.

3.   Sabe  que  é  a
homeostasis  e  que  é  a
explicación
homeostática  da
motivación,  a
cognoscitiva  e  a  de
Sigmund Freud, e sabe
que  é  pulsión,  libido,
Eros  e  Thánatos.  Pode
comprender un texto de
divulgación sobre estes
conceptos.

4.   Sabe  que  castigo
non é similar a reforzo,
e  sabe  os  riscos  que
entraña.  Sabe  que  é
frustración,  a  relación
que  esta  ten  coa
violencia,  a  regresión
ou  as  fixacións  do
suxeito.  É  quen  de
ampliar  a  información
na  rede  e  de
comprender  un  texto

CMCCT,

CSC,

CCEC,

CAA,

CD,

CSIEE,

CCL.
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PSICOLOXÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

7.  A  afectividade:
sentimentos  e  a  súa
clasificación.

8.  Emocións:  como
experiencia
introspectiva  e  como
comportamento.
Darwinismo,
adaptación e emocións.

9.  Teorías  das
emocións:  William
James; Watson; Freud.

10. Ansiedade: que é e
que funcións ten.

11.  Definición  de
personalidade.

12.  Idea  de  suxeito:
suxeito  como
substancia  ou  como
conciencia;  suxeito
como  conduta;  como
sistema  aberto
(sistemas vivos);  como
personalidade.

13.  Escolas  actuais  no
estudio  da
personalidade:

13.1.  Freud:  iso,  ego,
superego; inconsciente;
tipos de personalidade;
instinto,  mecanismos
de  defensa,
transferencia,  trauma
psíquico; terapia.

13.2. Modelo funcional
(Skinner): estimulación

existencia  do  libre
albedrío no humano.

7.   Saber  que  é
afectividade,
sentimento  e   como
clasificar  estes
sentimentos.

8.  Saber  que  é  unha
emoción,  que  é  unha
experiencia
introspectiva  e  un
comportamento.  Saber
a  tese  do  darwinismo
sobre as emocións.

9.  Saber  o  esencial  de
tres  teorías  das
emocións: as de James,
Watson e Freud.

10.  Saber  que   é  a
ansiedade  e  que
función cumpre.

11.   Saber  que  é
personalidade.

12.Saber  que  se
entende  por   suxeito,
que  por  suxeito  como
substancia  ou  como
conciencia;  que  por
suxeito  como  conduta;
que  como  sistema
aberto (sistemas vivos);
e  que  como
personalidade.

13.1.  Coñecer  a  teoría
de  Freud  sobre
personalidade,  e  os

divulgativo sobre isto.

5.  Coñece  a  relación
entre  motivación  e
rendemento e saber que
é a intensidade óptima.

6.  Sabe  que   hai
relación  entre  vontade
e  motivación,  e  sabe
que  é  problemático
poder  demostrar  a
existencia  do  libre
albedrío  no  campo  da
ciencia,  e  tamén  da
psicoloxía.  É  quen  de
debater sobre este tema
e de comprender textos
divulgativos  sobre  o
mesmo.

7.   Sabe  que  é
afectividade,
sentimento  e   como
clasificar  estes
sentimentos. É quen de
facer  a  súa  propia
clasificación  ou  de
ampliar  a  información
na rede.

8.  Sabe  que  é  unha
emoción,  que  é  unha
experiencia
introspectiva  e  un
comportamento.
Coñece  a  tese  do
darwinismo  sobre  as
emocións.   ‘quen  de
ampliar información na
rede e introducir novos
exemplos a partir de aí.
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PSICOLOXÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

e conduta.

13.3. Modelo biolóxico
(Pavlov,  Eysenck):
explicación
neurofisiolóxica
“aberta”  da
personalidade.

13.4.  Modelo
psicosocial:
personalidade
adquirida  e  sociedade;
factores.

14.  Modificación  da
personalidade:  terapias
e resultados.

15.  Personalidade  e
coñecemento:  relación
entre  carácter,
decisións,  intelixencia
e coñecemento.

16.  Psicoloxía  social:
cultura e socialización;
psicoloxía de masas.

seus  conceptos  e  teses
(iso,  ego,  superego,
inconsciente,  tipos  de
personalidade,  instinto,
mecanismos  de
defensa,  transferencia,
trauma  psíquico,
terapia psicoanalítica).

13.2. Coñecer a base do
modelo  de  Skinner,
funcional.   Coñecer  os
seus límites.

13.3. Coñecer a base do
modelo
neurofisiolóxico
“aberto”  de  Pavlov  ou
Eysenck.

13.4.  Coñecer  o
modelo psicosocial  e a
relación  entre
personalidade  e
influencia  dos  factores
sociais.

14.Saber ata que punto
as  terapias  de
modificación  da
personalidade  son
efectivas  ou  non,  con
exemplos  de  terapias
distintas.

15.  Coñecer  a relación
existente  entre
personalidade  e
carácter,  decisións,
intelixencia  e
coñecemento.

16.  Saber  que  é  a

9.  Sabe  o  esencial  de
tres  teorías  das
emocións: as de James,
Watson e Freud. É quen
de  debater  na  aula
sobre estas teorías.

10.  Sabe  que   é  a
ansiedade  e  que
función  cumpre.  É
quen  de  ampliar
información na rede .

11.   Sabe  que  é
personalidade.

12.Sabe que se entende
por   suxeito,  que  por
suxeito  como
substancia  ou  como
conciencia;  que  por
suxeito  como  conduta;
que  como  sistema
aberto (sistemas vivos);
e  que  como
personalidade.

13.1.  Coñece  a  teoría
de  Freud  sobre
personalidade,  e  os
seus  conceptos  e  teses
(iso,  ego,  superego,
inconsciente,  tipos  de
personalidade,  instinto,
mecanismos  de
defensa,  transferencia,
trauma  psíquico,
terapia psicanalítica). É
quen  de  ampliar
información  na  rede  e
de  comprender  textos
de  divulgación  sobre

54



PSICOLOXÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencia
s clave

psicoloxía  social:
coñecer a relación entre
cultura e socialización;
saber  que  é  a
psicoloxía de masas.

estes temas.

13.2. Coñece a base do
modelo  de  Skinner,
funcional.   Coñece  os
seus límites.

13.3. Coñece a base do
modelo
neurofisiolóxico
“aberto”  de  Pavlov  ou
Eysenck.

13.4. Coñece o modelo
psicosocial e a relación
entre  personalidade  e
influencia  dos  factores
sociais.

14.Sabe  ata  que  punto
as  terapias  de
modificación  da
personalidade  son
efectivas  ou  non,  con
exemplos  de  terapias
distintas.

15.  Coñece  a  relación
existente  entre
personalidade  e
carácter,  decisións,
intelixencia  e
coñecemento.

16.  Sabe  que  é  a
psicoloxía  social:
coñece a relación entre
cultura e socialización;
sabe que é a  psicoloxía
de masas.
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Nota sobre os textos de apoio ás seis unidades didácticas: serán textos de diversa
natureza:  de  psicoloxía,  etoloxía,  divulgación  científica,  literatura,  etc.  Textos  de
extensión media que deben ser traballados na aula e fóra da aula, e que dea pé para
debater sobre eles e relacionalos cos contidos da unidade de que se trate, ou incluso con
outras posteriores ou anteriores (PROXECTO LECTOR). Darán tamén pé a diversas
actividades, individuais ou non. Na medida do posible, textos que sexan accesibles na
rede. Exemplos de obras que poden ser utilizados para este fin (finalmente poden ser
cambiadas por outros libros, dependendo do devir do curso e a natureza do grupo):

- Sacks, Oliver [neurólogo e divulgador], El hombre que confundió a su mujer con un
sombrero,  Anagrama. Un capṕ itulo, co mesmo título que o libro. Valido para o tema 2,
pero tamén para o 3.

- Sacks, O.,  El río de la conciencia, Anagrama. Un capítulo,  co mesmo título que o
propio libro. Válido para o tema3, pero tamén para outros.

-Maté,  Carmen  [directora  do  Zoo  de  Barcelona,  especialista  en  bioética  e  bioloxía
animal), “Actitud y percepción de la muerte en los animales”, en:VV AA, Seis miradas
sobre la muerte, Paidós. Válido para o tema 1, facilitando o contraste entre animais e
humanos e as súas capacidades.

-  Desmurguet,  Michel,  [neurocientífico  e  divulgador]  La  fábrica  de  los  cretinos
digitales,  Península. Un capítulo ou fragmentos. Válido para o tema 4, mais tamén para
o 1 e 2, e o 5.

- Keller, Helen [escritora sordocega o suficientemente coñecida, e activista política], La 
historia de mi vida,  Renacimiento. Fragmentos. Válido para o tema 3, pero tamén para 
o 4 e o 5.

- Walker, M. [neurocientífico e psicólogo, e divulgador],  Por qué dormimos, Capitán 
Swing. Un capítulo sobre fase REM do soño e pensamento creativo, ou fragmentos. 
Válido para os temas 4 e/ou 5, e para outros.

- Itard, Jean [médico e pedagogo], Victor de L’Aveyron, Alianza Editorial. Válido para 
os temas 1 e 2, mais tamén para o 4 e o 5.

- Freud, S. [médico neurólogo e creador da Psicanálise], varios textos. Válidos para 
diferentes  temas, entre outros o tema 6.

Etc.

3.5. Criterios de cualificación
Avaliación inicial: o docente na segunda ou terceira clase do curso ditará ao alumnado
unha determinada cuestión básica relacionada coa unidade de ética vista na Filosofía de
primeiro de bacharelato, breve e concreta.  Os estudantes deberán escribir nun tempo
limitado  polo  docente  a  súa  resposta  sendo  o  máis  precisos  posible  na  súa
argumentación.

Competencias  que  se  valorarán:  das  que  constan  na  Programación  Didáctica,
centrarémonos  nas  competencias  seguintes:  1)  competencia  social  e  cívica
(sensibilidade  democrática,  sentido  da xustiza,  respecto polo outro);  2)  competencia
lingüística  (argumentación,  riqueza  de  vocabulario,  presentación  debida,  puntuación
adecuada).  De  cada  unha  destas,  o  docente  valorará  a  proba  como “a”  (valoración
positiva), “c” (valoración non positiva), ou “b” (valoración intermedia).
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 En función dos resultados destas probas e dos informes dos restantes departamentos,
especialmente o de Orientación, o docente estará en condicións de saber que reforzos na
aula e/ou fóra da aula, atención especial, etc., son necesarios e para que estudantes en
concreto.

No que se refire xa á materia en concreto, a  exposición e explicación de cada tema
consistirá nunha panorámica breve do conxunto da unidade precedida por cuestións na
aula  que  abran  un  diálogo  sobre  os  contidos  do  tema  (pre-conceptos),
exposición/explicación dos tópicos da mesma, lectura e comentario de textos na aula,
comentarios de textos individuais,  voluntarios ou obrigatorios,  proxección na pizarra
dixital  de  gráficos,  mapas,  imaxes  fixas  e  fragmentos  de  documentais  ou  películas,
actividades na aula (debates, actividades escritas) e fóra da aula (traballos, actividades,
individuais ou non) e probas escritas.

De cada unidade didáctica haberá unha  proba escrita con varias cuestións que non
excederá do 50% do total da nota dese unidade. O outro 50% será conseguida no día a
día nas diferentes actividades de aula e de fóra da aula, especialmente as referidas aos
textos de apoio e o traballo sobre eles (actividades, debates, exposicións, etc.).. O valor
de cada actividade ou proba parcial será coñecida con anterioridade polo alumnado.

Puntuación extra en cada tema:  o estudante pode chegar a sumar  entre 0,25 e un
punto extra como máximo en cada tema pola súa participación activa e colaboración
na aula con actitude positiva e tolerante ao longo da exposición desa unidade. Sexa
como sexa, o total de puntos por tema nunca excederá de dez puntos.

En cada avaliación haberá dúas probas escritas, unha por unidade. A cualificación
global da avaliación será obtida da nota media das dúas unidades no caso da Avaliación
I, e de todos os temas vistos desde setembro ata ese momento na Avaliación II.   A
cualificación final de curso será obtida a partires da nota media  de todas as unidades
vistas no curso (cos seus propios textos de apoio).

A final de curso o estudante coa materia sen aprobar pode presentarse á “recuperación
final” extraordinaria,  mais  non  necesariamente  significará  examinarse  de  todas  as
unidades:  só  de  aquelas  que  permitan  lograr  o  aprobado.  Esa  recuperación  final
consistirá en varias cuestións de diferentes unidades (incluídos os seus textos de apoio)
e será cualificada de cero a dez puntos. Se bastase con aprobar un, dous ou tres temas,
pode facer unha proba cualificada de cero a dez puntos con varias cuestións sobre ese
ou cada un deses temas. Ninguén pode presentarse a temas illados se non ten aprobado
previamente  ningún  tema.  Se  alguén  coa  materia  aprobada  quere  presentarse  para
mellorar nota, pode facelo.

A  proba  extraordinaria  de  xuño  (antes  setembro) consistirá  nunha  proba  escrita
cualificada  de  cero  a  dez  puntos  con  varias  cuestións  sobre  diferentes  unidades
temáticas vistas ao longo do curso, incluídos os seus textos de apoio.

3.6. Criterios xerais de avaliación
- Recoller  e  integrar  información  a  través  dos  diversos  medios  acerca  dos

problemas, conceptos e teorías específicos propostos para cada unidade.
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- Caracterizar,  identificar  e  expoñer,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  os
problemas,  conceptos  e  teorías  propostos  e  desenvoltos  en  cada  unha  das
unidades.

- Ler, analizar e comentar tanto oralmente como por escrito textos referidos aos
problemas e nocións abordados.

- Debater e argumentar acerca das cuestións máis problemáticas e controvertibles
suscitadas por certos temas, fundamentalmente dos que non hai acordo entre os
distintos autores e escolas.

- Utilizar un vocabulario técnico específico tanto nas argumentacións como nas
exposicións orais e escritas.

- Saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de
puntuación ben utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e
rigoroso e boa presentación.

- Transferir  e aplicar as nocións,  conceptos e teorías incorporadas á análise  da
vida real e do propio contorno.

- Saber localizar e comprender aos autores, escolas, feitos relevantes e ideas no
seu marco histórico, utilizando referencias cronolóxicas adecuadas.

- Ter tamén en conta a participación e colaboración do alumno na aula: o traballo
desenvolvido nesta.

- A copia  ou  engano nunha  proba  escrita  –ou  en  calquera  tipo  de  proba  ou
traballo– implica o suspenso nesa proba con cero puntos. Ter móbiles prendidos
e aparatos  electrónicos  similares  na aula  nunha proba escrita  ou non escrita,
significará o suspenso inmediato con cero puntos na mesma. Os comentarios de
texto e traballos e actividades han de ser orixinais do estudante, e en ningún caso
pode  valer  como  escusa  ou  xustificación  que  o  estudante  argumente  que  é
produto da memorización,  pois tampouco neste caso o alleo deixa de ser alleo.

3.7. Atención á  diversidade, reforzos e Plan de Convivencia do Centro
Teranse en conta as comunicacións e a información facilitada polo Departamento de
Orientación. Os alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula
e/ou fóra dela (actividades, textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe
dicir  para aqueles  alumnos que estean en circunstancias  ou situacións  especiais  que
fagan necesario  un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando se  fagan determinadas
actividades ou estudos.

3.8. Temporalización dos contidos
Avaliación inicial: ver arriba punto 3.5, parágrafo I.

Avaliación I:  unidades 1 e 2, e textos de apoio correspondentes.

Avaliación II:  unidades 3 e 4, e textos de apoio correspondentes.
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Avaliación III:  unidades 5 e 6, e textos de apoio correspondentes.

3.9. Contidos mínimos e grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para
superar a materia de Psicoloxía
Por unidades (estándares numerados nas celdas das páxinas 36-48):

Unidade 1:  3, 4, 7.

Unidade 2: 1, 5, 8.3.

Unidade 3: 2, 8, 9, 10, 11, 12.

Unidade 4: 3, 8, 9, 12.

Unidade 5: 2, 4, 7.

Unidade 6: 3, 4, 13.1, 13.3, 13.4.

3.10. Contribución ao Proxecto Lingüístico
A materia impártese en galego. Todas as unidades didácticas están igualmente escritas
en galego.

3.11. Contribución ao Proxecto Lector
Cada unidade ten un texto de apoio de extensión media que será traballado dentro e fóra
da aula , e utilizado como base para actividades, lectura colectiva e diálogo.

3.12. Contribución ao Proxecto TIC
  -  Utilización  da  Aula  Virtual  e  de  Webex  no  caso  de  videoconferencia  (ou
Falamos.xunta.gal//AV).

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais.

- Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumnado, e sempre con indicacións do docente. Esa información será
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumnado
na rede.

3.13. Pandemia da Covid-19: sobre reforzos e docencia non presencial
a) Reforzo e/ou recuperación de aprendizaxes imprescindibles non acadados no
curso anterior:

   Non procede.

 b) Transición ao ensino non presencial:  

 Utilizaremos a Aula Virtual, Webex e/ou Falamos.edu.xunta.gal//AV exclusivamente. Á
videoconferencia  acudiremos  cunha  frecuencia  aproximada  dunha  por  semana,  para
dúbidas  ,   consultase  observación directa  dos estudantes.  O avance de contidos  e  a
entrega de tarefas/actividades, comentarios de texto e probas escritas telemáticas terán
lugar na Aula Virtual.
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   Todo o anterior vale tanto para a docencia non presencial de todo o alumnado, como
para un grupo en concreto, como para estudantes determinados.

   Os contidos e os estándares da docencia presencial e non presencial serán os mesmos,
así como os instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación, non
existindo diferencia en nada disto entre a docencia presencial e a o non presencial (ou
semi-presencial,  se  a  houbera)  independentemente  de  que  partes  do  curso  sexan
impartidas con docencia presencial ou que partes con non presencial.

       En caso de semi-presencialidade (entendendo por tal a división de cada grupo en
subgrupos que se irían relevando na aula de tempo en tempo), respectaríamos as normas
e orientacións  facilitadas pola Administración e/ou pola Dirección do IES.

   Se algún estudante tivera problemas de conectividade durante o confinamento ou
corentena, o Departamento de Filosofía, en colaboración coas titoras e a Dirección do
IES, facilitaría a aquel todo o material de estudo que precise para esta materia en papel.
Se  realizar  a/s  proba/s  telematica/s  non  fose  posible,  esta  sería  substituída  por  un
traballo sobre un tema (ou temas)   dun libro de texto que sería facilitado ao estudante.
Se tampouco fora posible entregar as actividades, o valor do traballo pasaría a ser de
cero a dez puntos.

4. Filosofía

4.1. Introdución
Esta  materia  pretende  capacitar  ao  alumnado  no  uso  do  pensamento  crítico  e
independente, na busca dunha mellor comprensión do mundo e de si. Ademais, ofrece
fundamentos conceptuais dos principios e dos valores da paz, a democracia e os DD
HH.

Impulsa tamén no alumnado á reflexión argumentada para descubrir prexuízos, valorar a
calidade dos argumentos ou detectar sofismas.

Potencia o desenvolvemento das competencias sociais e cívicas por estar estreitamente
vinculadas  coa finalidade  última de todo o seu proxecto.  Para iso necesita  acudir  á
competencia en comunicación lingüística, que lle permite ao alumnado a exposición dun
pensamento  rigoroso  e  claro  ou  o  diálogo  enriquecedor  coas  demais  persoas.  A
competencia de aprender a aprender maniféstase na obriga intrínseca do facer filosófico
de xerar marcos de sentido cada vez máis complexos.

Tamén  se  abordan  nela  varios  dos  elementos  transversais  de  etapa,  os  que  atinxen
basicamente  ao  espírito  emprendedor  e  ao  estudo  dos  proxectos  empresariais,  e  á
influencia que poden ter neles as ramas da filosofía.

A  materia  consta  de  varios  bloques  temáticos:  o  saber  filosófico,  o  coñecemento
humano, a pregunta polo ser, a condición humana e a racionalidade práctica. A través
destes bloques o alumnado coñecerá os interrogantes, os conceptos, as formulacións e as
respostas  da  filosofía  aos  grandes  problemas  do saber,  o  coñecemento,  a  ciencia,  a
realidade,  a natureza,  o ser humano, a acción,  a arte,  o discurso e a innovación.  Os
contidos  relacionados  coa  epistemoloxía,  a  filosofía  da  ciencia  e  da  natureza,  e  a
metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten do seu contorno e da
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súa relación con el. Os contidos de antropoloxía, ética e filosofía política dan luz sobre a
realidade  individual,  social  e  cultural;  estimulan  a  autocomprensión  e  o
autocoñecemento,  espertan  a  capacidade  de  argumentación  moral  e  política,
desenvolven a conciencia normativa e a empatía moral, fomentan o respecto polos DD
HH, invitan á  participación activa  na vida democrática.  Os contidos  de filosofía  da
linguaxe,  lóxica,  retórica  e  argumentación  serven  para  educar  a  interpretación,  a
expresión, a formulación e a exposición do propio pensamento e do alleo en contextos
comunicativos variados (deliberación, negociación, investigación, diálogo, controversia,
discusión crítica e conversa informal), empregando con eficacia o razoamento lóxico e
respectando as máximas que rexen a conduta racional  comunicativa.  Os contidos de
estética  proxectan  o  alumnado  a  comprender,  apreciar  e  valorar  as  diferentes
manifestacións culturais e artísticas.

4.2. Obxectivos xerais
- Obter información por diversos medios sobre problemas filosóficos, analizándoa

e  integrándoa,  así  como adquirir  unha bagaxe  básica  de  conceptos  e  teorías
elaboradas pola filosofía verbo dos citados problemas.

- Dialogar, debater e argumentar  con rigor lóxico e coherencia,  respectando as
persoas que sosteñen posturas diferentes.

- Analizar  textos propios referidos as temáticas desenvolvidas no currículo,  así
como elaborar composicións e traballos escritos sobre ela.

- Manter un diálogo continuo coa vida real, mediante a utilización das nocións e
conceptos que se van adquirindo ao entorno.

- Aplicar  con  rigor  e  propiedade  os  conceptos  e  vocabulario  específico
correspondente, tanto na análise dos problemas como nos debates e exposicións
orais e escritas.

- Desenvolver competencia lectora e hábitos de traballo intelectual.

- Desenvolver unha competencia social e cidadá baseada nunca actitude crítica,
autónoma  e  responsable  ante  todo  intento  de  xustificación  de  desigualdades
sociais  e  ante  toda  discriminación  por  sexo,  etnia,  cultura,  crenzas  ou
características individuais e sociais.

- Xerar, desenvolver e potenciar a “conciencia histórica”, insistindo na necesidade
de situar  e comprender  aos autores,  ideas,  escolas  e  feitos  relevantes  no seu
marco histórico.

- Desenvolver  e  potenciar  a  boa  expresión  dos  alumnos,  insistindo  na  súa
importancia para lograr un pensamento realmente crítico e cidadáns realmente
con conciencia de selo.

4.3. Contribución da materia a adquisición das competencias clave
1) Competencias  sociais  e  cívicas:  adquisición  de  habilidades  para  vivir  en

sociedade e exercer a cidadanía democrática: participar, tomar decisións, elixir a
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forma axeitada de comportarse e responsabilizarse das consecuencias derivadas
das  decisións.  Esta  competencia  consideramos  é  importante  desenvolvela
especialmente en certos temas,  como son o tema 1 (aparición da democracia
grega e a noción de isegoría),  o tema 2 (antropoloxías filosóficas),  o tema 5
(argumentación, verdade, comunicación), os temas 7-8 (ética e política) e o tema
10 (empresa, política e ética).

2) Desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender,  pois  facilita  o
recoñecemento das propias capacidades e carencias e as habilidades, e permite
exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección da información na
aula e  fóra dela.  Os comentarios  críticos  sobre textos  en todos os temas,  os
traballos igualmente críticos, os debates na aula e as diversas actividades escritas
sobre autores, temas ou textos vémolos en relación directa con esta competencia,
e non como algo específico dun tema en concreto.

3) Poténciase  a  competencia  en  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor
desenvolvendo a autonomía  e  iniciativa  persoal.  Isto  será  posible  sobre todo
facendo fincapé na análise e crítica por parte do alumno dos textos, autores e
problemas de cada tema, fuxindo da reprodución mecánica escrita ou oral polo
alumno de tópicos memorizados acriticamente. E tamén facendo outro tanto cos
distintos  materiais  videográficos  proxectados  na  pizarra  dixital  da  aula  e
comentados polo profesor e os alumnos en relación  directa  cos contidos dos
temas.  O  tema  10  presenta  diversas  posibilidades  en  relación  co
desenvolvemento desta competencia, ademais.

4) O diálogo e debate, e as actividades escritas, contribúen á competencia básica en
comunicación lingüística: esixe practicar a escoita e exercitarse na exposición e
na  argumentación,  verbalizar  os  conceptos,  formar  xuízos  e  estruturalos  de
forma coherente. De novo temos que dicir que non pode ser específico de tema
ou  autor  algún,  senón  propio  de  todos  eles,  pois  é  o  corazón  mesmo  desta
materia. A materia é imposible se non hai esta capacidade, e non ten sentido no
bacharelato  se  non  contribúe  ao  desenvolvemento  desa  competencia  nos
alumnos, cada día, en cada tema, en cada debate, en cada texto.

5) A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital, competencia que o propio docente intentará
potenciar na propia aula coa utilización de textos e da pizarra dixital e internet,
poñendo  en  relación  diversos  contidos  e  autores  de  cada  tema  con  material
videográfico de valor atopable na rede, e brindando a posibilidade do diálogo
sobre eses materiais. O mesmo cabe dicir da busca na casa de información na
rede sobre diversos contidos dos temas da materia, con orientacións previas do
docente  e  un  diálogo  posterior  colectivo  na  aula  da  pertinencia  do  uso  de
determinadas fontes ou outras.

6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade
plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais. Independentemente do trato
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desta noutros temas, consideramos que esta competencia debe ser desenvolvida
a  partir  dos  seguintes  contidos  e  temas,  utilizando  textos  e  material
videogárafico  ou  cinematográfico  coa  pizarra  dixital:  no  tema  1  (culturas
tradicionais e saberes tradicionais; paso do mito ao logos e actitude aberta do
pobo grego a culturas diferentes); tema 2 (polémica en Occidente en torno ás
investigacións de Darwin no seo dunha cultura cristiá); tema 5 (comunicación e
linguaxe-verdade-realidade, en relación co relativismo cultural); tema 6 (método
hermenéutico das ciencias sociais na investigación da diversidade cultural, etic-
emic;  o  positivismo  como  ideoloxía  en  Occidente  fronte  ás  cosmovisións
distintas  noutras  culturas,  con  textos  e  material  videográfico  ou
cinematográfico); tema 7 (relativismo moral fronte a universalismo, relativismo
e DD HH, éticas  normativas  fronte á ética non normativa);  tema 8 (política,
Estado e diversidade cultural; a democracia e as minorías).

7) Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da
necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia en conciencia e competencia en ciencias e tecnoloxías, así como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente. O tratamento da ciencia e a tecnoloxía está
directamente  tratado  en  moitos  dos  temas  desta  materia,  pero  especialmente
nestes temas e puntos, nos que o docente terá que favorecer o desenvolvemento
desta competencia no alumno mediante textos, debates, traballos ou debate de
material proxectado na pizarra dixital: tema 1 (saberes críticos, trazos da ciencia,
aparición da ciencia en Grecia, as diferencias entre a ciencia grega e a nosa);
tema  2  (as  investigacións  científicas  dos  biólogos  gregos  e  de  Lamarck  e
Darwin); tema 4 (cosmovisións científicas); tema 5 (lóxica como ciencia, ou a
súa relación coa informática); tema 6 (todo el trata da ciencia e a tecnoloxía);
tema 7 (tratamento desde un punto de vista moral ou ético dos límites e excesos
da investigación científica, da tecnoloxía ou dos riscos de internet na sociedade
en xeral e do IES en particular); tema 8 (politoloxía como ciencia social; Estado,
política e ciencia); tema 9 (a arte e a ciencia e a tecnoloxía, a reprodución das
obras de arte, a difusión de creacións artísticas en internet sen control do seu
creador); tema 10 (ciencia, tecnoloxía e proxecto empresarial).

4.4.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias

Tema 1. Aparición da ciencia e da filosofía na Grecia antiga:

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe  e
temporizaxión

Comp
et.
clave

 a,  d,
e,  g,
h, i, l

   1.Coñecemento  e
adaptación,  coñecemento
animal e humano e a cultura.

   2.  O  Neolítico  e  as

   1.Recoñecer  a  función
adaptativa do saber animal e
humano,  e  a  relación
coñecementos/cultura

  1.Entende a función
adaptativa  dos
coñecementos  animal
en humano e recoñece
a  relación  entre

CSC

CAA

CBCL
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primeiras  civilizacións  en
Medio  Oriente;  os  seus
saberes.

3. Saberes tradicionais: mito
e maxia.

4.Saberes  racionais:  trazos
fundamentais.

 5. Paso do mito ao logos.

  6.A  ciencia  e  as  súas
características  non
compartidas pola filosofía.

  7. A filosofía: contraste con
outros  saberes;  trazos
propios.

   8.Filosofía:  etimoloxía  e
diferencia  entre  ontoloxía  e
filosofías segundas.

   9.  Breve  percorrido  pola
historia da filosofía.

   10.A filosofía na literatura,
a arte e o cine.

   2. Distinguir entre culturas
tradicionais  e  civilizacións.
Recoñece  o  vínculo  entre
saberes  e  o  sagrado  nestas
primeiras civilizacións.

   3.Saber que é mito e que
maxia,  e  as  súas  funcións
esenciais  nas  culturas
tradicionais.

   4.Saber  os  trazos
fundamentais que comparten
filosofía e ciencia.

   5. Saber que foi o paso do
mito  ao  logos,  os  seus
factores  principais,  datas  e
situación  xeográfica  e
cultural,  e tomar conciencia
da  súa  pegada  na  cultura
occidental.

   6. Recoñecer os trazos da
ciencia  propios  dela  e  as
diferencias  coa  filosofía  no
obxecto  de  estudio  e  no
método de investigación.

   7.Recoñecer  os  trazos
específicos da filosofía.

   8.  Diferenciar  as
dimensións  práctica  e
teórica da filosofía.

   9.  Ser  consciente  da
relación  entre  filosofía  e
tempo histórico.

   10. Ser consciente de que
o pensamento  crítico  non é
exclusivo da ciencia  nin da
filosofía, e que na arte, cine,
literatura,  etc.,  pode  estar
presente.

saberes e culturas.

Setembro

   2.Describe os trazos
das  culturas
tradicional  e urbana e
por  que  non  hai
propiamente  ciencia
antes de Grecia.

Setembro

   3.Entende  que  é
mito e que maxia e as
súas funcións.

Setembro-outubro

   4.Distingue  e
explica  os  trazos  que
comparten  filosofía  e
ciencia.

Setembro-outubro.

   5.Recoñece  os
factores  que
posibilitaron  a
aparición  do  logos,
con  referencias
cronolóxico-
xeográficas  e
culturais.

Setembro-outubro.

   6.Explica  as
características  propias
das ciencias.

Setembro-outubro.

   7.Recoñece  os
trazos  que  distinguen
a filosofía do resto dos
saberes.

Outubro.

   8.Recoñece  o

CD

CCEC

CMC
CT
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vínculo  entre  devir
histórico  e  evolución
das ideas filosóficas.

Outubro.

   9.Sabe  que  o
coñecemento  crítico
pode aparecer noutros
ámbitos  non
especificamente
científico-filosóficos
en sentido estrito.

Outubro

Tema 2: Antropoloxía filosófica:

a,  c,
d,  e,
g,  h,
i, l,

1.Presentación.Fixismos.Evo
lu-cionismo predarwiniano.

   2.A repercusión da obra de
Darwin na sociedade do seu
tempo  e  a  suposta  relación
entre darwinismo , ateísmo e
nihilismo.

  3.Fases da antropoxénese.

  4.Hominización  e
humanización,  cultura  e
evolución.

  5.Conduta  instintiva  e
aprendida.

  6.Intelixencia  animal  e
humana.

   1.Distinguir  fixismos
científico  e  relixioso  de
evolucionismo, e saber que é
o  evolucionismo
predarwiniano.

   2.Coñecer  principios
fundamentais  da  teoría
sintética  e  saber  que  é  o
nihilismo,  e  ser  consciente
das  razóns  que  fan  do
darwinismo  un  problema
socio-cultural no XIX.

   3.Coñecer  en  xeral  as
fases  da  antropoxénes  con
referencias  cronolóxicas
elementais.

   4.Ser  conscientes  da
relación  e  mestura  de
evolución  biolóxica  e
cultural no humano.

   5.Distinguir  instinto  de
conduta aprendida.

   6.Distinguir  as
propiedades  exclusivas  da
intelixencia  humana  en
contraste coa animal.

   1.Sabe  que son os
fixismo  aristotélico  e
o bíblico, e distingue o
fixismo  do
evolucionismo  nas
etapas  anterior  e
posterior a Darwin.

Outubro.

   2.Distingue
selección  natural,
mutación  xenética  e
concepción  non
finalista  no
darwinismo,  en
relación  co  ser
humano  e  a  cultura
occidental  e  o
nihilismo.

Outubro.

   3.Distingue en xeral
as etapas esenciais  da
antropoxénese  con
referencias
cronolóxicas.

Outubro-novembro.

CSC

CAA

CBCL

CD

CCEC

CMC
CT
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     4.Recoñece a mutua
influencia  de  bioloxía
e  cultura  na
antropoxénese,  con
exemplos.

Outubro-novembro.

   5.sabe que é instinto
e que o aprendido.

Novembro.

   6.Distingue  a
intelixencia  humana
da  animal  nas  súas
características
esenciais.

Novembro

Tema 3: Ontoloxía (no presente curso, este tema 3 pasará a ser exposto a final de curso, pola súa
dificultade  e  abstracción:   debido  ás  circunstancias  do  alumnado  nestes  anos  de  pandemia,
consideramos prudente deixar este tema 3 para o final):

d,  e,
g,  h,
i, l,

  1. A  filosofía e a ontoloxía.
A pregunta polo ser.

  2. “Pantha rhei”.  Sentidos,
razón  e  devir  na  filosofía
grega.  A  aparencia  e  a
realidade.  A realidade  como
devir ou como permanencia.
Filosofía  tráxica  e
metafísica.

  3.Esencialismo  e
existencialismo  en  Sartre;
morte  de  Deus,  liberdade,
angustia e desamparo.

 4.  A pregunta  polo sentido
da  vida  e  da  existencia  do
mundo,  e  as  respostas
relixiosa,  metafísica  e  da
filosofía tráxica.

   1.Definir  ontoloxía,
metafísica  e  teoloxías
filosófica  e  relixiosa.  Saber
que é a pregunta polo ser.

   2.Distinguir  entre
realidade  e  aparencia  en
relación  co  devir  e  a
permanencia  a  través  de
diversas  teorías  filosóficas.
Diferenciar  a  filosofía
tráxica da metafísica.

   3.Saber as teses esenciais
do existencialismo de Sartre
en  oposición  ao
esencialismo  e  en  relación
coa súa noción de home.

   4. Distinguir as respostas
diferentes desde o punto de
vista  relixioso,  da  filosofía
metafísica  e  da  filosofía
tráxica,  diferenciando  entre

   1.Distingue
metafísica,  de
ontoloxía,  de
teoloxías,  e  sabe  que
entender  por pregunta
polo ser.

Avaliación III

   2.Recoñece
diferentes  teorías
ontolóxicas da historia
sobre a relación entre
realidade/aparencia de
Parménides  a
Nietzsche.

Avaliación III

   3.É  quen  de  ler  e
entender  en  textos
seleccionados  de  ”O
existencialismo  é  un
humanismo”  as  teses

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC
CMC
CT
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falta de sentido e o absurdo. fundamentais  de
Sartre  sobre  o
existencialismo  e  a
súa  visión  do  home.
Entende e coñece esas
teses e sabe explicalas
en  oposición  ao
esencialismo.

Avaliación III

   4.Recoñece  o
esencial  das  tres
respostas-actitudes
vistas  (relixiosa,
metafísica  e  a  da
filosofía tráxica).

Avaliación III

 Tema 4: Teoría do coñecemento:

a,

b,

d,

e’,

h,

i

 1.  Razón,  entendemento  e
sensibilidade.

   2. Coñecemento sensible:
teoría  kantiana;  crítica  do
asociacionismo;  fases  e
umbrais da sensación.

 3. Coñecemento intelixible e
abstracción:  creación  de
conceptos  e  abstracción.  Os
xuízos.

 4. Posibilidades e límites do
coñecemento  humano:  os
ilustrados: Kant e os límites
da  sensibilidade;  Hume  e  o
escepticismo.  O  irracional:
Schopenhauer,  Nietzsche  e
Freud.

  1. Recoñecer e diferenciar
a  sensibilidade  e  o
entendemento, os xuízos  e a
percepción.  Saber  as
diferencias entre a teoría da
percepción  de  Kant  e  o
asociacionismo.

 2.  Saber  o  que  é  un
estímulo  e  as  diferentes
fases  da  sensación,  e  os
umbrais da sensación.

 3.  Saber a diferencia  entre
pensamento  abstracto  con
conceptos  e  percepción  do
singular.  Saber  que  é  un
concepto  universal  e  como
se  xera  mediante  a
abstracción.  Xuízos  e
pensamento  abstracto:
coñecer a súa relación.

 4.  Coñecer  as  teorías
ilustradas  sobre  os  límites
do  coñecer  humano.
Coñecer  as  teorías  do
chamado  irracionalismo

 1.  Sabe  diferenciar
sensación  de
percepción,  e  a  súa
relación,  e  sabe
explicar esta relación e
diferencia  a  partir  de
exemplos  concretos  e
facendo  uso  dos
termos  percepción,
sensación,  xuízo,
entendemento  ou
asociacionismo.

Novembro-decembro

 2.  Sabe distinguir as
fases  da  sensación  a
partir  de  exemplos
concretos. E o mesmo
cos umbrais.

Novembro-decembro

 3. É quen de explicar
como  se  xera  en  nós
un concepto universal,
diferenciando  os
conceptos  das

CSC,

CAA,

CSIEE
,

CBCL
,

CCEC
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sobre  o  coñecemento
humano e os seus límites.

percepcións.  Tamén  a
partir  de  exemplos
concretos.

Novembro-decembro

 4.  Sabe  explicar  os
límites  do
coñecemento  humano
segundo  Kant,  con
exemplos,  e  sabe
explicar  a  idea  de
escepticismo  como
corrector  da
intolerancia  segundo
Hume, e con exemplos
concretos  e  propios.
Sabe  explicar  o
esencial  do
irracionalismo  de
Schopenhauer,
Nietzsche ou Freud en
relación cos límites da
racionalidade.

Decembro-xaneiro.

Tema 5: Coñecemento intelixible e lóxica:

a,  b,
d,  e,
g, i, l,

 1.Coñecemento   mediato.
Os argumentos.

   2.Tipos de enunciados.

   3.Argumentos dedutivos.

   4.Argumentos indutivos.

   5.Falacias, paraloxismos e
sofismas.  Lóxica
proposicional.

   1.Saber  que  é
coñecemento mediato e que
son  enunciados  e
argumentos.

   2.Coñecer varios tipos de
enunciados.

   3.Saber que un argumento
dedutivo,  e  a  diferencia
entre  verdade  e  validez,  e
saber  como  descubrir  se
unha dedución é valida.

   4.Saber  que  é  un
argumento  indutivo  e  saber
cando  e  por  que  pode  ser
máis probable ou menos.

   5.Saber  que  son  as

   1.Sabe  que  é
coñecemento mediato,
enunciado  e
argumento.

Avaliación II

   2.Sabe  utilizar
varios  tipos  de
enunciados  para
construír  os  seus
propios argumentos.

Avaliación II

   3.Sabe construír os
seus  propios
argumentos dedutivos,
distinguindo  premisas
de  conclusión  e

CSC
CAA

CSIEE
CBCL
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falacias,  os palraloxismos  e
os  sofismas  en  relación  co
erro  e  o  engano.  Saber  en
xeral que é a lóxica formal e
a lóxica proposicional.

diferenciando  verdade
de  validez,  sabendo
cando  unha  dedución
é válida e por que.

Avaliación II

   4.Sabe construír as
súas  propias
inducións,  e  sabe
comparar  inducións
recoñecendo  por  que
poden  ser  máis  ou
menos probables.

Avaliación II

   5.Ten  unha  idea
xeral  de  que  son
falacias  e  os  seus
tipos,  e  o  risco  que
entrañan. Sabe definir
que é lóxica formal  e
que  é  lóxica
proposicional.

Avaliación II

Tema 6: Filosofía da ciencia:

a,  d,
e,  g,
h, i, l,

   1.Clasificación  das
ciencias.

   2.Ciencias  formais  (CC
FF) e o seu método.

   3.  Ciencias  da  natureza
(CC EE NN), o seu método e
a “explicación”.

   4. Ciencias sociais (CC EE
SS)  e  o  método
hermenéutico  e  a
“comprensión”.

   5.O  positivismo  como
ideoloxía.  Filosofía  e
tecnoloxía.

   1.Coñecer  os  dous
criterios (obxecto de estudio
e método) para clasificas as
ciencias.  Distinguir  os  tres
tipos de ciencias, CC FF, CC
EE NN e CC EE SS.

   2.Relacionar  verdades  a
priori  con  CC  FF  e  a
posteriori  con  ciencias
empíricas  (EE).  Coñecer  o
esencial  de  método
axiomático-dedutivo.

   3.Saber  o  esencial  de
método  experimental  en
relación coa Nova Ciencia e
a  ontoloxía  suposta  na

   1.Coñece  os  tres
tipos de ciencias.

Avaliación II

   2.Sabe  que  son
verdades a priori e que
son das  CC FF. Sabe
que  é  axioma  e
teorema e sabe que é o
método  axiomático-
dedutivo  en  relación
coas CC FF.

Avaliación II

   3.Sabe  explicar  os
pasos e presupostos do
método  experimental,
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matematización  do  mundo.
Saber  que  se  entende  por
“explicación”.

   4.Coñecer  o  método
hermenéutico e saber que é a
“comprensión”.

   5.Saber que o  positivismo
e  o  cientifismo  e  saber  en
que  consiste  esa  ideoloxía,
relacionada  coa  era  da
tecnoloxía na que estamos.

e sabe que é a Ciencia
Nova  e  a
matematización  do
mundo,  e  a
“explicación”.

Avaliación II

4.  Sabe  que  é  o
método hermenéuttico
e  por  que  o
experimental  é
dificilmente  aplicable
ás CC SS.

Avaliación II

   5.Sabe  definir
positivismo,
cientifismo  e  sabe  en
que  consiste  o
positivismo-
cientifismo  como
ideoloxía  propia  da
época tecnolóxica.

Avaliación II

Tema 7: Ética:

a,  b,
c,  d,
e,  g,
h, m,

   1.Racionalidade teórica e
práctica.

   2.Orixe da ética occidental:
os  sofistas  e  Sócrates;
relativismo  e  universalismo
moral.

   3.Moral,  ética,  carácter,
conciencia e madurez moral.

   4.Libre  albedrío  e
determinismo.

   5.Éticas  normativa  e  non
normativa.

 6.Algunhas  teorías  éticas:
eudemonismos,  emotivismo,
formalismo  kantiano,

   1.Distinguir  entre  razón
teórica e práctica.

   2.Coñecer as teorías éticas
dos  sofistas  e  de  Sócrates
como  orixe  da  ética  e
exemplos  de  relativismo  e
universalismo.

   3.Saber  definir  moral,
ética,  carácter,  conciencia
moral  e  madurez  moral,  e
saber as relacións entre estas
nocións.

   4.Saber  que  é  libre
albedrío e determinismos en
relación  co  comportamento

  1.Distingue  entre
razón  práctica  e
teórica.

Avaliación II

   2.Coñece  o
relativismo  e
convencionalismo
sofista  e  sabe
relacionalo  co
relativismo-
convencionalismo  de
hoxe.  Coñece  o
universalismo
racionalista  de
Sócrates  e  sabe
opoñelo ao sofismo.
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vitalismo,  existencialismo
ateo.

moral.

   5.Distinguir  éticas
normativas  de  non
normativas.

   6.Coñecer algunhas teorías
éticas da historia que posúen
certa  vixencia  como  a
aristotélica,  a  de  Hume,  a
kantiana e a sartreana.

Avaliación II

   3.Sabe  definir  e
relacionar  os
conceptos  de  moral,
ética,  conciencia,
madurez  moral  e
carácter.

Avaliación II

   4.Sabe que é o libre
albedrío  e  sabe
relacionalo  co
cristianismo e opoñelo
aos determinismos.

Avaliación II

   5.Distingue  entre
éticas  normativas  e
non normativas.

Avaliación II

   6.Coñece o esencial
das  éticas  aristotélica,
humeana,  kantiana  e
sartreana.

Avaliación II

Tema 8: Filosofía política:

a,  b,
c,  d,
e,  g,
h, m,

   1.Política  e  filosofía
política.  Legalidade  e
lexitimidade.

   2.  Platón  e  a  noción  de
xustiza en A república.

   3.Igrexa  e  Estado  no
Medievo,  agustínismo  e
Tomé de Aquino.

  4.Maquiavelo e o realismo

   1.  Saber  que  é  filosofía
política  e  a  relación  entre
esta  e  a  legalidade  e  a
lexitimidade.

   2.  Coñecer  a  teoría  da
xustiza de A república.

   3.Coñecer  a  teoría  da
relación  entre  Estado  e
Igrexa segundo San Agustín
e  outro  tanto  segundo

1.  Sabe  definir
filosofía  política,
legalidade  e
lexitimidade, e coñece
as  relacións  entre
sestas nocións.

Avaliación II

   2.Coñece  a  teoría
platónica da xustiza na
cidade.
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político.

   5.Contractualismo  en
Hobbes, Locke e Rousseau.
A  paz  perpetua  segundo
Kant

Aquino.

   4.Coñecer  o  realismo
político  de  Maquiavelo  en
relación  co  comezo  da
Modernidade  e  o  Estado
moderno.

   5.Saber  que  é  o
contractualismo  e  ter  unha
noción do esencial as teorías
políticas de Hobbes, Locke,
Rousseau e Kant

Avaliación II

   3.Entende a relación
Igrexa/Estado
agustianiana
recoñecendo  e
valorando  o  que  tiña
de  positivo  para  o
súbdito no Medievo, e
outro  tanto  coa
tomista.

Avaliación II

   4.Entende e coñece
o  esencial  das  teorías
políticas  de  Hobbes,
Locke,  Rousseau  e
Kant,  sendo  quen  de
relacionalas entre si.

Avaliación II

Tema 9: Estética:

d,  e,
g,  h,
m,  n,
p

  1.A arte  e  a  experiencia
estética. Estética de Kant e a
actitude desinteresada .

   2.Algunhas  teorías
estéticas  da  historia  da
filosofía:  21.Aristóteles,
catarse e imitación; 2.2.Kant
e  subxectividade,
2.3.Heidegger,  des-
ocultamento,  obra  e  poeta-
artista.

   3.A arte  e  a  estética  na
actualidade, a morte da arte
(Danto), arte e mercado.

   1.Distinguir a experiencia
estética  doutras
experiencias. Saber que é o
des-interese kantiano.

   2. Saber que é a estética.

   2.1.Coñecer  as  ideas  de
catarse e de arte imitativa de
Aristóteles.

   2.2. Coñecer a noción de
subxectividade kantiana.

   2.3.Coñecer as nocións de
verdade  como  des-
ocultamento,  a  de  obra
artística e a de poeta-artista
de Heidegger.

   3.Saber que se entende por
“morte da arte” e coñecer a
resposta de A. Danto a este,
e  saber  cal  é  a  actual

   1.Sabe  que  é  obra
artística  e  que
experiencia  estética,
así  como  a  relación
entre  está  e  o
desinterese kantiano.

Avaliación III

   2.Coñece  o
significado  do  termo
estética  en  relación
coa arte.

Avaliación III

   2.1.Coñece a noción
imitativa  da  arte
segundo Aristóteles,  e
sabe  recoñecer  a
noción de catarse.

Avaliación III

   2.2.Coñece a noción
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relación  entre  arte  e
mercado.

de  subxectividade  en
relación coa figura do
artista,  segundo  a
filosofía de Kant.

Avaliación III

   2.3.Coñece a idea de
des-ocultamento,  obra
artística e poeta-artista
de Heidegger.

Avaliación III

   3.Sabe que é “morte
da arte” e sabe cal é a
resposta  da  teoría  do
“mundo  da  arte”  de
Danto,  e  é  consciente
o vínculo  actual  entre
arte e mercado.

Avaliación III

Tema 10: Filosofía e empresa

a,  b,
c,  d,
e,  g,
h, i,  l,
m, p

   1.Filosofía  e  empresa
como proxecto racional.

 2.Papel  da  estética   no
desenvolvemento  do
pensamento  creativo  e
innovador.

  3.Fins  e  medios:
importancia  da  ética  para
establecer  o  sistema  de
valores no traballo.

  1.Saber  cal  é  a  relación
entre  a  empresa  como
proxecto  e  o  pensamento
filosófico.

   2.Recoñecer  o  vínculo
entre  estética  e pensamento
creativo-emprendedor.

   3.Relación  entre  ética  e
empresa:  valores  e  relación
medios/fins.

   1.Sabe recoñecer  o
vínculo entre proxecto
de empresa e filosofía
entendida  como
filosofía da praxis.

Avaliación III

   2.Entende a relación
entre  estética  e
pensamento  creativo
da  empresa  como
proxecto.

Avaliación III

   3.Recoñece  a
relación  entre  valores
e  empresa:  relación
medios/fins,  e
presencia  de  valores
no proxecto.
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Avaliación III

4.5. Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
Avaliación inicial: o docente na segunda ou terceira clase do curso ditará ao alumnado
unha determinada cuestión básica relacionada cun dilema moral, breve e concreta. Os
estudantes deberán escribir  nun tempo limitado polo docente a súa resposta sendo o
máis precisos posible na súa argumentación.

Competencias  que  se  valorarán:  das  que  constan  na  Programación  Didáctica,
centrarémonos  nas  competencias  seguintes:  1)  competencia  social  e  cívica
(sensibilidade  democrática,  sentido  da xustiza,  respecto polo outro);  2)  competencia
lingüística  (argumentación,  riqueza  de  vocabulario,  presentación  debida,  puntuación
adecuada).  De  cada  unha  destas,  o  docente  valorará  a  proba  como “a”  (valoración
positiva), “c” (valoración non positiva), ou “b” (valoración intermedia).

 En función dos resultados destas probas e dos informes dos restantes departamentos,
especialmente o de Orientación, o docente estará en condicións de saber que reforzos na
aula e/ou fóra da aula, atención especial, etc., son necesarios e para que estudantes en
concreto.

En canto a materia en si,  a  exposición e explicación de cada tema consistirá nunha
panorámica breve do conxunto da unidade precedida por cuestións na aula que abran un
diálogo  entre  alumnos  e  profesor  sobre  os  contidos  do  tema  (pre-conceptos),
exposición/explicación dos tópicos da mesma, lectura e comentario de textos na aula,
comentarios de textos individuais,  voluntarios ou obrigatorios,  proxección na pizarra
dixital  de  gráficos,  mapas,  imaxes  fixas  e  fragmentos  de  documentais  ou  películas,
actividades na aula (debates, actividades escritas) e fóra da aula (traballos, actividades,
individuais ou non) e probas escritas.

De cada unidade didáctica haberá unha  proba escrita con varias cuestións que non
sobrepasará o 70% do total da nota dese unidade. O 30% será conseguida no día a día
nas diferentes actividades escritas de aula e de fóra da aula. O valor de cada actividade
ou proba será coñecida con anterioridade polo alumnado.

Puntuación extra en cada tema:  o estudante pode chegar a sumar  entre 0,25 e un
punto extra como máximo en cada tema pola súa participación activa e colaboración
na aula con actitude positiva e tolerante ao longo da exposición desa unidade, Sexa
como sexa, o total de puntos por tema nunca excederá de dez puntos.

En cada avaliación haberá máis dunha proba escrita,  e  unha proba escrita por
unidade rematada (ver arriba). A cualificación global da avaliación I será obtida da nota
media  dos  temas  rematados  nela  (probas  escritas  incluídas).  A  cualificación  do
trimestre II será obtida a  partir da nota media de todos os temas rematados tanto no
trimestre I como no II. A cualificación final de curso será obtida a partires da nota media
de todos os temas do curso.

Ao  final  de  curso  o  estudante  coa  materia  sen  aprobar  pode  presentarse  á
“recuperación final” extraordinaria, mais non necesariamente significará examinarse
de todos os temas: só de aqueles que permitan lograr o aprobado. Esa recuperación final
consistirá en varias cuestións de diferentes temas e será cualificada de cero a dez puntos
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se ten que recuperar toda a materia. Se bastase con aprobar un, dous ou tres temas, pode
facer unha proba cualificada de cero a dez puntos con varias cuestións sobre ese ou cada
un deses temas.  Ninguén pode presentarse a temas illados se non ten como mínimo
aprobados  tres  temas  ao  longo  do  curso,  independentemente  de  calquera  outra
circunstancia.

A  proba  extraordinaria  de  xuño  (antes  setembro) consistirá  nunha  proba  escrita
cualificada  de  cero  a  dez  puntos  con  varias  cuestións  sobre  diferentes  unidades
temáticas vistas ao longo do curso.

4.6. Criterios xerais de avaliación
- Recoller  e  integrar  información  a  través  dos  diversos  medios  acerca  dos

problemas, conceptos e teorías específicos propostos para cada tema.

- Caracterizar,  identificar  e  expoñer,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  os
problemas, conceptos e teorías propostos e desenvoltos en cada un dos bloques
temáticos específicos.

- Ler, analizar e comentar tanto oralmente como por escrito textos referidos aos
problemas e nocións abordados.

- Debater e argumentar acerca das cuestións máis problemáticas e controvertibles
suscitadas por certos temas, fundamentalmente os éticos e políticos.

- Utilizar un vocabulario técnico específico tanto nas argumentacións como nas
exposicións orais e escritas.

- Saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de
puntuación ben utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e
rigoroso e boa presentación.

- Transferir  e aplicar as nocións,  conceptos e teorías incorporadas á análise  da
vida real e do propio contorno.

- Saber localizar e comprender aos autores, escolas, feitos relevantes e ideas no
seu marco histórico, utilizando referencias cronolóxicas adecuadas.

- Ter tamén en conta a participación e colaboración do alumno na aula: o traballo
desenvolvido nesta.

- A copia  ou  engano  nunha  proba  escrita  –ou  en  calquera  tipo  de  proba  ou
traballo– implica o suspenso nesa proba con cero puntos. Ter móbiles prendidos
e aparatos  electrónicos  similares  na aula  nunha proba escrita  ou non escrita,
significará o suspenso inmediato con cero puntos na mesma.

4.7. Atención á diversidade, reforzos e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
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aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

4.8. Temporalización dos contidos (distribución dos temas)
Avaliación inicial: ver punto 4.5, arriba, parágrafo I.

Avaliación I: Temas 1,2, 4.

Avaliación II: , 5, 6. 7, 8

Avaliación III: 9, 10 e 3 (ver arriba apartado 3.4: pospoñemos este curso o Tema 3).

4.9.  Contidos  mínimos e grao mínimo dos estándares  de aprendizaxe  avaliable  para
superar a materia de Filosofía
a) Contidos mínimos por temas:

1. Mito e maxia. Saberes críticos. Paso do mito ao logos. Características propias da
filosofía.

2. Fixismos bíblico e aristotélico. Darwinismo e repercusión social. Hominización
e humanización.  Intelixencias animal e humana.

3. Filosofías tráxica e metafísica.

4. Sensación e fases, e percepción. Asociacionismo. Formación de conceptos.

5. Enunciados. Argumentos. Dedución, validez e verdade. Indución.

6. Métodos axiomático-dedutivo, hipotético-dedutivo e hermenéutico.

7. Moral, ética. Libre albedrío. Eudemonismo aristotélico. Emotivismo humeano.
Formalismo kantiano. Existencialismo sartreano.

8. Platón e a xustiza. Igrexa e Estado no Medievo. Maquiavelo. Contractualismo.

9. Experiencia estética e actitude desinteresada. Aristóteles e a arte imitativa. Kant
e a subxectividade. Danto, morte da arte e mercado.

b) Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia
(ver apartado 3.4, arriba):

A continuación, tema a tema, especificamos os estándares de aprendizaxe de necesario
dominio  para superar a materia de Filosofía I (“mínimos”):

Tema 1: 3, 4, 5, 7.

Tema 2: 1, 2, 4, 6.

Tema 3: 2, 3.

Tema 4: 1, 2, 3-

Tema 5: 1, 2, 3, 4.
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Tema 6: 2, 3, 4.

Tema 7: 3, 4 (excluíndo o referido ao determinismo), 6.

Tema 8: 2, 3, 4.

Tema 9: 1, 2.1, 2.2, 3.

4.10.    Contribución ao Proxecto Lingüístico do Centro
A materia impártese en galego. Todas as unidades didácticas están igualmente escritas
en galego.

4.11.    Contribución ao Proxecto Lector
Polo que se refire ao Proxecto Lector, consideramos de interese a lectura de libros e
artigos de diferentes niveis e en diferentes circunstancias. Na aula, entre todos, poden
ser  lidos  textos  como O  existencialismo  é  un  humanismo,  de  Sartre,  O  manifesto
comunista,  de  Marx-Engels,  Historia  natural  das  relixións,  de  Hume,  Apoloxía  de
Sócrates, de Platón,  Ética para o meu fillo, de Savater, Política para Amador ou  Las
preguntas de la vida, do mesmo autor, ou Os Papalagi, de Tuavii de Tiavea. Fóra diso,
artigos de prensa ou fragmentos de filósofos ou autores próximos á filosofía tamén son
axeitados na aula.

Unha  das  actividades  de  aula  de  cada  trimestre  será  sobre  un  texto  filosófico
(Heidegger, Nietzsche, Sartre, Ortega ou Félix de Azúa, por exemplo), como mínimo,
texto traballado previamente na aula colectivamente.

4.12.    Contribución ao Proxecto TIC
  -  Utilización  da  Aula  Virtual  e  de  Webex  no  caso  de  videoconferencia  (ou
Falamos.xunta.gal//AV).

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais.

- Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumnado, e sempre con indicacións do docente. Esa información será
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumnado
na rede.

4.13. Pandemia da Covid-19: sobre reforzos e o ensino non presencial
a) Reforzo e/ou recuperación de aprendizaxes imprescindibles non acadados no
curso anterior:

   Non procede.

 b) Transición ao ensino non presencial:  

 Utilizaremos a Aula Virtual, Webex e/ou Falamos.edu.xunta.gal//AV exclusivamente. Á
videoconferencia  acudiremos  cunha  frecuencia  aproximada  dunha  por  semana,  para
dúbidas  ,   consultase  observación directa  dos estudantes.  O avance de contidos  e  a
entrega de tarefas/actividades, comentarios de texto e probas escritas telemáticas terán
lugar na Aula Virtual.
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   Todo o anterior vale tanto para a docencia non presencial de todo o alumnado, como
para un grupo en concreto, como para estudantes determinados.

   Os contidos e os estándares da docencia presencial e non presencial serán os mesmos,
así como os instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación, non
existindo diferencia en nada disto entre a docencia presencial e a o non presencial (ou
semi-presencial,  se  a  houbera)  independentemente  de  que  partes  do  curso  sexan
impartidas con docencia presencial ou que partes con non presencial.

       En caso de semi-presencialidade (entendendo por tal a división de cada grupo en
subgrupos que se irían relevando na aula de tempo en tempo), respectaríamos as normas
e orientacións  facilitadas pola Administración e/ou pola Dirección do IES.

   Se algún estudante tivera problemas de conectividade durante o confinamento ou
corentena, o Departamento de Filosofía, en colaboración coas titoras e a Dirección do
IES, facilitaría a aquel todo o material de estudo que precise para esta materia en papel.
Se  realizar  a/s  proba/s  telematica/s  non  fose  posible,  esta  sería  substituída  por  un
traballo sobre o libro  Las preguntas de la vida, de F. Savater, que sería facilitado ao
estudante,  coa  equivalencia  dun  capítulo  indicado  polo  docente  por  cada  tema.  Se
tampouco fora posible entregar as actividades, o valor do traballo pasaría a ser de cero a
dez puntos.

5. Filosofía de 4º de ESO

5. 1. Introdución
Esta materia non pode ser entendida de xeito tan teórico como as de bacharelato: temos
que seguir  a  vía  da  indución  e  partir   do  concreto  para  elevarnos  ao  concepto,  ao
universal, etc. É dicir, na medida do posible, “socratizar”. Entraremos polo tanto nos
contidos das unidades  a partir  de diálogos,  debates,  exposicións,  lecturas  de relatos,
visión de fragmentos de películas ou documentais, etc., intentando evitar a convencional
exposición maxistral previa (se ben non debe ser esta descartada sempre).

Pensamos debemos insistir na importancia da Ilustración e os seus autores e filósofos,
para entender a vida nunha sociedade democrático-tecnolóxica como a nosa, así como o
pensamento  de  autores  do  XIX  (Schopenhauer,  Marx,  Nietzsche...),  XX  (Bergson,
Heidegger,  Sartre,  Camus,  Ortega,  Wittgenstein,  Arendt,  Deleuze...)  e  XXI  (Rosset,
Ricoeur, Rorty. Habermas. Odo Marquard, ...).

Non utilizaremos libro de texto, senón material facilitado polo docente na Aula Virtual
(PROXECTO TIC) ou apuntes que os propios alumnos deben recoller na aula en clase.
O profesor  tamén  intentará  promover  a  boa  utilización  da  rede  (PROXECTO TIC,
PROXECTO LECTOR).

5.2. Obxectivos xerais
Ver punto 5.4, columna da esquerda.

5.3. Contribución da materia á adquisición das competencias clave
• Competencias  sociais  e  cívicas:  adquisición  de  habilidades  para  vivir  en

sociedade e exercer a cidadanía democrática, participar, tomar decisións, elixir a
forma axeitada de comportarse e responsabilizarse das consecuencias derivadas
das decisións.
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• Desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender,  pois  facilita  o

recoñecemento das propias capacidades e carencias e as habilidades, e permite
exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección da información na
aula e fóra dela.

• Poténciase  a  competencia  en  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor

desenvolvendo a autonomía  e  iniciativa  persoal.  Isto  será  posible  sobre todo
facendo fincapé na análise e crítica por parte do alumno dos textos, autores e
problemas de cada tema, fuxindo da reprodución mecánica escrita ou oral polo
alumno de tópicos memorizados acriticamente. E tamén facendo outro tanto cos
distintos  materiais  videográficos  proxectados  na  pizarra  dixital  da  aula  e
comentados polo profesor e os alumnos en relación  directa  cos contidos dos
temas.

• O diálogo e debate, e as actividades escritas, contribúen á competencia básica en

comunicación lingüística: esixe practicar a escoita e exercitarse na exposición e
na  argumentación,  verbalizar  os  conceptos,  formar  xuízos  e  estruturalos  de
forma coherente.

• A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de

distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital, competencia que o propio docente intentará
potenciar na propia aula coa utilización de textos e da pizarra dixital e internet,
poñendo  en  relación  diversos  contidos  e  autores  de  cada  tema  con  material
videográfico de valor atopable na rede, e brindando a posibilidade do diálogo
sobre eses materiais. O mesmo cabe dicir da busca na casa de información na
rede sobre diversos contidos dos temas da materia, con orientacións previas do
docente  e  un  diálogo  posterior  colectivo  na  aula  da  pertinencia  do  uso  de
determinadas fontes ou outras.

• O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade

plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais. I

• Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da

necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia en conciencia e competencia en ciencias e tecnoloxías, así como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente. O tratamento da ciencia e a tecnoloxía está
directamente tratado en moitos momentos nesta materia.

5.4.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias clave

FILOSOFÍA, 4º ESO

Obxct
vs.

   Contidos  Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Comp
tcs.
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Unidade 1: A filosofía. 
Introdución:

      AVALIACIÓN I

a,

d,

e,

g,

h,

i,

j

1.Os  coñecementos
nos  animais  e  no
humano.

2.O  desenvolvemento
do coñecer humano ao
longo dos tempos.

3.A  linguaxe  e  o
humano.

4.A  narratividade  no
pensamento  humano.
Coñecemento,
linguaxe,  causaslidade
e  narratividade  nos
mitos  e  na  sociedade
actual.

5.Características  do
coñecemento científico
e do filosófico.

6.Por  que  estes
apareceron  na  Grecia
antiga.

1.Recoñecer  a  función
do  coñecer  nos  seres
vivos  en  xeral,  e  no
humano en particular.
2.Coñecer  en  liñas
xerais  os  diferentes
tipos  de  saberes
humanos  ao  longo  da
Historia,  sendo
conscientes  da  relación
entre  época  histórica,
cultura  e  saberes
propios delas.

3.Comprender  a
relación  lingüístico-
simbólica que os homes
teñen  co  mundo  e  os
seus semellantes.

4.Recoñecer a presencia
e  importancia  da
capacidade  narrativa
baseada  na  causalidade
dos  humanos  para
comprender  e  dar
sentido  aos  sucesos  do
mundo e da súa propia
experiencia  interna,
interna,  tanto  no
pensamento  mítico
como  na  actualidade,
distinguindo  sen
embargo  as  súas
diferencias.

5.Analizar  e
comprender  os
elementos  e
procedementos  propios
da  racionalidade,  e
caracterizar  a
especificidade  do  saber
filosófico  en  contraste
con  outros  saberes,
especialmente  co
científico e o mito.  

6.Recoñecer  a

    1.Sabe  que  é
coñecemento  e  a
súa  relación  coa
adaptación  ao
medio ou mundo,
distinguindo
coñecemento
animal  de
humano.

   2. Sabe recoñecer a
importancia  do
Neolítico,  da
invención  da
escritura  en
Mesopotamia  e
da  aparición  da
ciencia e filosofía
na Grecia arcaica
e  con  referencias
cronolóxicas
básicas.

  3.Recoñece que os
humanos
habitamos  nun
mundo
lingüístico  e  nel
relacionámonos
cos  demais  e
damos  sentido
aos entes e feitos.

  4.Recoñece  a
presencia  da
categoría  de
causa  e  da
capacidade
narrativa  nos
humanos  ao  dar
sentido ao mundo
natural e social, e
a  tendencia  a
narrativizar  á
hora de coñecer a
nosa  identidade,
narrar  mitos,
lendas,  películas,
etc.,  e incluso en
certas
explicacións
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importancia  da  Grecia
antiga  na  aparición  do
saber  racional,  e  os
porqués  de  semellante
logro,  en  relación
íntima  e  razoada  co
devir histórico.

científicas.  É
quen  de
recoñecer  esas
necesidades  e
capacidades  en
relatos,  textos  ou
vídeos  ofrecidos
polo  docente  ou
buscados  polo
mesmo  estudante
(na rede, ou non).

   5.Recoñece  a
diferencia  entre
demostracións  e
argumentacións
propias  de
saberes  crítico-
racionais
(filosofía,
ciencia),
baseados  na
linguaxe
conceptual,  de
explicacións
propias  do
pensamento
mítico  (mitos,
maxia,  relatos
relixiosos)  e  da
narratividade
baseada  na
linguaxe
simbólica
(literatura,  cine,
cómic,  arte  en
xeral, etc.), sendo
quen  de
recoñecer que son
distintas
linguaxes  con
distintos
obxectivos  e
pretensións  que
non  debe
confundir  nin  á
hora  de  aceptar
calquera  opinión,
nin  á  hora
tampouco  de
facer  unha  labor
interpretativa-
comprensiva
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seria  de  certas
obras artísticas ou
expresións
culturais  en
linguaxe
simbólica.  É
quen  de
recoñecer  todo
isto  en  textos,
relatos, etc.

6.  Sabe  localizar
xeográfica  e
cronoloxicamente
a Grecia antiga, e
é  quen  de
recoñecer  a
importancia  da
creatividade  da
Grecia  antiga
como  cultura
semente  da  nosa
cultura,  e  en
particular como a
cultura  que  trae
consigo a ciencia
e  a  filosofía
propiamente
ditas. Recoñece o
valor  da  actitude
deses gregos para
a súa propia vida
como  persoa  e
cidadán  dunha
sociedade
democrática,  e
non  soamente
como  pura
erudición.

Unidade 2: O real:  AVALIACIÓN I

b,

d,

e,

i,

l

1.Que  se  entende  por
ontoloxía e metafísica,
e teoloxía filosófica.

2. Os gregos antigos e
a  noción  de  “panta
rhei”.  Relación  dos
sentidos,  da  palabra  e
da  racionalidadae  co
“panta  rhei”:  dúas
actitudes  básicas,

 1.Saber  diferenciar  e
comprender  as  nocións
de ontoloxía, metafísica
e teoloxía filosófica.

2. Saber que é o devir e
o “panta rhei”,  e a  súa
relación cos sentidos, a
razón  e  a  linguaxe
humana.

 1.Sabe diferenciar e
comprender  as
nocións de ontoloxía,
metafísica  e  teoloxía
filosófica.

2. Sabe que é o devir
e o “panta rhei”, e a
súa  relación  cos
sentidos, a razón e a
linguaxe  humana.  É
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metafísica e tráxica.

3. A imposibilidade de
coñecer  toda  a
realidade e a crueldade
do ser.

4.  As  actitudes
metafísica  e  tráxica
segundo  o  visto  nos
puntos 2 e 3.

3.  Coñecer  en  que
consiste  esa
imposibilidade  de
coñecer  a  realidade  na
súa  totalidade,  e  o
mesmo co principio  de
crueldade da realidade.

4. Saber relacionar estes
dous principios  co dito
sobre o “panta rhei”, os
sentidos  e  a  razón  e  a
palabra,  e  recoñecer
dúas respostas/actitudes
básicas ante todo iso: a
filosofía  metafísica  e  a
tráxica.

quen  de  recoñecelo
en  imaxes,  textos  e
poemas, relatos, etc.

3.  Sabe  en  que
consiste  esa
imposibilidade  de
coñecer  a  realidade
na súa totalidade, e o
mesmo  co  principio
de  crueldade  da
realidade.  É quen de
recoñecer  isto  en
textos e poemas, etc.

4.  Sabe  relacionar
estes  dous principios
co  dito  sobre  o
“panta  rhei”,  os
sentidos e a razón e a
palabra,  e  recoñecer
dúas
respostas/actitudes
básicas ante todo iso:
a filosofía metafísica
e a tráxica.

CMC
C
T

Unidade 3: Tempo e ser:   AVALIACION II

b, e, f,
g, h.

1. O tempo. O tempo 
medible, cuantificable,
e o tempo como 
vivencia do transcorrer
da existencia. Autores 
que falan sobre o 
tempo: Aristóteles, 
Agostín, Kant, 
Bergson, Heidegger, 
Ortega, Sartre, García 
Calvo...

2. Tempo e Historia, e 
narratividade. Hai 
Progreso na Historia? 
Autores: Agostín, 
Kant, Marx, Niezsche, 
Ricoeur...

3. Tempo, existencia, 
eu, memoria e 
narratividade. Autores:
Descattes, Hume, 

1. Saber diferenciar 
tempo medible-
cuantificable, con 
tempo como vivencia 
interior. Comprender o 
esencial das ideas deses
autores sobre o tempo.

2. Saber recoñecer a 
relación entre o tempo 
histórico e a 
narratividade; saber que
é a Idea de Progreso e 
coñecer a súa lóxica e 
as críticas recibidas; 
comprender as teses 
deses autores sobre isto.

3. Coñecer a relación 
entre tempo e 
existencia, existencia e 
e memoria, eu e 
narratividade, e 

1. Sabe diferenciar 
tempo medible-
cuantificable, con 
tempo como vivencia
interior. Comprende 
o esencial das ideas 
deses autores sobre o 
tempo. É quen de 
recoñecer esas 
diferencias en textos 
e relatos.

2. Sabe recoñecer a 
relación entre o 
tempo histórico e a 
narratividade; sabe 
que é a Idea de 
Progreso e coñecera 
súa lóxica e as 
críticas recibidas; 
comprende as teses 
deses autores sobre 
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Heidegger, Ortega, 
Sartre, Ricoeur, Philip 
K. Dick...

4. Sentido do mundo, 
da Historia e da 
existencia do humano. 
Finalidade ou non 
finalidade. Diferentes 
respostas: relixiosa, 
metafísica, non 
metafísica.

recoñecer o esencial do 
que eses autores din 
sobre isto.

4. Saber en que consiste
a pregunta polo sentido 
do real, da Historia e da
existencia do humano, e
saber que é finalismo e 
o contrario, e 
diferenciar as respostas 
relixiosa, metafísica e 
non metafísica sobre 
estas cuestións.

isto.

3. Coñece a relación 
entre tempo e 
existencia, existencia
e e memoria, eu e 
narratividade, e 
recoñece o esencial 
do que eses autores 
din sobre isto. Tamén
en textos e relatos.

4. Sabe en que 
consiste a pregunta 
polo sentido do real, 
da Historia e da 
existencia do 
humano, e sabe que é
finalismo e o 
contrario, e 
diferencia as 
respostas relixiosa, 
metafísica e non 
metafísica sobre estas
cuestións. É quen de 
recoñecelas en 
poemas e relatos ou 
outros textos.

Unidade 4: Ética:     AVALIACIÓN II

a, b, c,
d,  e,
g, h.

1. Diferencia entre 
conduta animal e 
comportamento 
humano.

2. Bioloxía e cultura 
no ser humano.

3. A moral, o 
comportamento moral, 
as normas morais en 
relación co biolóxico e
co cultural.

4. Que é o libre 
albedrío e que é o 
determinismo. 
Relación coa 
moralidade. Sartre 
como exemplo da 
afirmación da 

1. Coñecer as 
diferencias básicas 
entre conduta animal e 
comportamento 
humano.

2. Coñecer a 
importancia do non 
biolóxico no ser 
humano, e ao mesmo 
tempo a relación entre 
ese ser “aberto” e a 
natureza humana.

3. Saber que é a moral, 
as normas morais e 
diferencialas das legais,
en relación co biolóxico
e o cultural.

1. Coñece as 
diferencias básicas 
entre conduta animal 
e comportamento 
humano.

2. Coñecera 
importancia do non 
biolóxico no ser 
humano, e ao mesmo
tempo a relación 
entre ese ser “aberto”
e a natureza humana. 
É quen de poñer 
exemplos propios e 
ampliar información 
na rede.
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existencia da liberdade
interior, Schopenhauer 
como exemplo de 
determinista.

5. Ética normativa e 
non normativa: os 
formalismos kantiano 
e sartreano.

4. Saber que é o libre 
arbitrio, o determinismo
e as relacións co 
comportamento moral e
a súa valoración. 
Coñecer o esencial das 
teses de Schopenhauer 
e Sartre sobre isto.

5.  Diferenciar ética 
normativa de non 
normativa e saber o 
esencial do formalismo 
moral de Kant e o de 
Sartre.

3. Sabe que é a 
moral, as normas 
morais e sabe 
diferencialas das 
legais, en relación co 
biolóxico e o 
cultural. Sabe 
recoñecer estas 
relacións e 
diferencias en textos,
relatos, filmes, etc.

4. Sabe que é o libre 
arbitrio, o 
determinismo e as 
relacións co 
comportamento 
moral e a súa 
valoración. Coñece o
esencial das teses de 
Schopenhauer e 
Sartre sobre isto.

5.  Diferencia ética 
normativa de non 
normativa e sabe o 
esencial do 
formalismo moral de 
Kant e do de Sartre.

Unidade 5: Estética:    AVALIACIÓN III

d,  e,
g, h, l,

1. Que entendemos por
linguaxe simbólica 
(non conceptual) e por 
experiencia estética.

2. A actitude 
desinteresada ante a 
beleza natural ou a 
obra de arte (Kant).

3. A obra de arte e a 
verdade: Aristóteles, 
Kant.

4. Que se entende por 
morte da arte.

5. A imaxinación e a 
creatividade.

1. Saber que é linguaxe 
simbólica e que é 
experiencia estética.

2. Coñecer a noción de 
actitude desinteresada 
de Kant ante a beleza 
natural ou a obra de 
arte.

3. Saber que relación 
hai entre verdade e arte 
segundo algúns autores 
(Aristóteles e Kant, por 
exemplo), mais non 
segundo outros 
(Platón).

4. Coñecer a noción da 
morte da arte.

1. Sabe que é 
linguaxe simbólica e 
que é experiencia 
estética.

2. Coñece a noción 
de actitude 
desinteresada de 
Kant ante a beleza 
natural ou a obra de 
arte.

3. Sabe que relación 
hai entre verdade e 
arte segundo algúns 
autores (Aristóteles e
Kant, por exemplo), 
mais non segundo 
outros (Platón). Sabe 
recoñecer esa 
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5. Coñecer a relación 
entre obra de arte e 
imaxinación e 
creatividade.

relación en obras 
concretas presentadas
polo docente.

4. Coñece a noción 
da morte da arte.

5. Coñece a relación 
entre obra de arte e 
imaxinación e 
creatividade. É quen 
de recoñecer isto en 
textos ou relatos.

Unidade 6: Eu, 
pensamento e 
coñecemento:

    AVALIACIÓN III

b,  c,
d, e, f,
g, h.

1.Subxectividade  en
Agostín.  O  cogito de
Descartes e a crítica de
Hume.

2.Sigmund  Freud,
supereu, eu, e iso.

3.Philip K. Dick: o eu
e  a  memoria.  4.  A
visión  de  Clément
Rosset  sobre  o
(suposto) coñecemento
do eu.

5.O budismo o o eu.

6.Posibilidades  e
límites da razón.

7.Coñecemento
sensible (percepción) e
intelectual.  Indución  e
dedución.

8.Tipos  de  verdade  e
diferentes  formas  de
entender a verdade e o
coñecemento:
adecuación,
pragmatismo,
perspectivismo,
escepticismo,
relativismo.

1. Coñecer as reflexións
de Agostín e Descartes 
sobre o eu. Coñecer a 
crítica de Hume.

2. Coñecer a idea de 
Freud sobre o eu en 
relación co supereu e o 
iso.

3. Coñecer a idea do 
escritor de ciencia-
ficción Dick sobre a 
relación entre eu e 
memoria.

4. Coñecer a idea de 
Rosset sobre o suposto 
coñecemento do eu.

5. Coñecer a tese do 
budismo sobre o eu.

6. Coñecer que 
posibilidades e límites 
ten a razón (ilustrados, 
irracionalismo).

7.Saber en que consiste 
a percepción e a súa 
relación coa sensación e
a atención. Saber que é 
argumentar dedutiva e 
indutivamente e os 
límites de ambas.

1. Coñece as 
reflexións de Agostín
e Descartes sobre o 
eu. Coñece a crítica 
de Hume.

2. Coñece a idea de 
Freud sobre o eu en 
relación co supereu e
o iso.

3. Coñece a idea do 
escritor de ciencia-
ficción Dick sobre a 
relación entre eu e 
memoria e  é quen de
recoñecela nun relato
seu ou filmes 
baseados en obras 
del.

4. Coñece a idea de 
Rosset sobre o 
suposto coñecemento
do eu.

5. Coñece a tese do 
budismo sobre o eu.

6. Coñece que 
posibilidades e 
límites ten a razón 
(ilustrados, 
irracionalismo).

7.Sabe en que 
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8. Coñecer os distintos 
tipos de verdades e as 
teorías fundamentais 
sobre a verdade: 
adecuación, 
relativismo, 
perspectivismo e 
pragmatismo, 
escepticismo.

consiste a percepción
e a súa relación coa 
sensación e a 
atención. Sabe que é 
argumentar dedutiva 
e indutivamente e os 
límites de ambas.

8. Coñece os 
distintos tipos de 
verdades e as teorías 
fundamentais sobre a
verdade: adecuación, 
relativismo, 
perspectivismo e 
pragmatismo, 
escepticismo.

Nota sobre os relatos de apoio ás seis unidades didácticas: serán de extensión media
e deben ser traballados na aula e fóra da aula, e que dean pé para debater sobre eles e
relacionalos cos contidos da unidade de que se trate, ou incluso con outras posteriores
ou  anteriores  (PROXECTO  LECTOR).  Darán  tamén  pé  a  diversas  actividades,
individuais  ou  non.  Na  medida  do  posible,  relatos  que  sexan  accesibles  na  rede.
Exemplos  de  contos  que  poden  ser  utilizados  para  este  fin  (finalmente  poden  ser
cambiadas por outros libros, dependendo do devir do curso e a natureza do grupo):

- Chéjov, “Na casa”.  Óptimo para o tema 1 en relación coa linguaxe simbólica e o
contraste  entre  relato de ficción (como os mitos)  e narración explicativa  propia dos
saberes racionais-críticos.

- Cortázar, “Las babas del diablo”, válido para diversos temas: percepción, por exemplo,
pero tamén para outros.

- Dick, Ph. K., “Podemos recordalo todo por vostede”, válido para o problema do eu en
relación coa memoria.

- Wolff, Tobias, “Intrépidos pilotos”, válido para a cuestión do “panta rhei”, ou para
ética.

- Salinger, “O home riseiro”, válido tamén para o “panta rhei” e outras cuestións de
diversos temas.

-Salinger, “O período azul  de Daumier-Smith”, válido para estética e creatividade (tema
de Estética).

Etc.

5.5. Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
Avaliación inicial: o docente na segunda ou terceira clase do curso ditará ao alumnado
unha determinada cuestión básica relacionada con un dilema moral, breve e concreta.
Os estudantes deberán escribir nun tempo limitado polo docente a súa resposta sendo o
máis precisos posible na súa argumentación.

87



Competencias  que  se  valorarán:  das  que  constan  na  Programación  Didáctica,
centrarémonos  nas  competencias  seguintes:  1)  competencia  social  e  cívica
(sensibilidade  democrática,  sentido  da xustiza,  respecto polo outro);  2)  competencia
lingüística  (argumentación,  riqueza  de  vocabulario,  presentación  debida,  puntuación
adecuada).  De  cada  unha  destas,  o  docente  valorará  a  proba  como “a”  (valoración
positiva), “c” (valoración non positiva), ou “b” (valoración intermedia).

 En función dos resultados destas probas e dos informes dos restantes departamentos,
especialmente o de Orientación, o docente estará en condicións de saber que reforzos na
aula e/ou fóra da aula, atención especial, etc., son necesarios e para que estudantes en
concreto.

Como  regra  xeral,  e  xa  falando  agora  da  materia  en  concreto,  seguiremos  a  vía
indutiva:  partiremos  de  casos  concretos  ou  de  determinadas  actividades,  ou  textos,
fragmentos ou do relato propio de cada tema, para ir chegando entre todos a través do
diálogo aos puntos de cada tema. Cada certo tempo, ou en cada comezo de clase, o
docente escribirá na pizarra o resumo do dialogado, ou do feito no dia anterior, de forma
ordenada e clara, para seguir co diálogo e a construción da unidade na aula de forma ata
certo  punto  colectiva.  O  alumno  debe  coller  apuntes  e  notas  do  diálogo  e  das
conclusións as que se chegan, así como unir todo iso co material que eventualmente
reparta o docente, de maneira ordenada (con páxinas numeradas) e datada sempre, na
súa carpeta. As carpetas poden ser recollidas polo docente en calquera momento como
medida de control e avaliación.

O desenvolvemento da unidade será completada coas actividades de aula e de fóra da
aula, o relato propio do tema, que será lido e traballado fóra da aula e discutido dentro
da aula entre todo o grupo.

En cada período avaliativo teremos dúas unidades. Ao final,  rematada a unidade, o
alumno  debe  re-construír  a  unidade  completa,  dando  forma  escrita  ao  tema,
partindo dos  debates,  apuntes,  actividades  e  material  repartido  polo profesor  .  Se o
docente ve que hai ocos ou erros nesa reconstrución, o alumno deberá tomar nota e
remediar o que falta ou non está ben. Esta labor é xa en si mesma unha proba global da
unidade.  Pode  facerse,  como  alternativa  a  esta,  unha  proba  explícita  sobre
determinados puntos da unidade, pero nunca no sentido convencional do que soe ser
chamado  “exame  escrito”.  Tampouco  haberá  polo  mesmo  “recuperacións
convencionais”, senón outras actividades distintas pero semellantes as xa feitas, sexa
unha  repetición  das  mesmas,  ou   unha  compensación  cos  resultados  das  unidades
seguintes.

A cualificación de cada unidade obtense segundo este criterios xerais:

• ata un corenta por cento como máximo pola proba escrita global da unidade

(xa explicada arriba);

• ata un sesenta por cento o resto de actividades, incluídas as referidas á lectura

do relato propio de cada unidade, e o estado da carpeta.

• Ata  un  punto  extra  por  participación  activa  e  regular nos  diálogos  e

actividades de aula.
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• Sen  embargo,  a  nota  máxima  sempre  será  de  dez  puntos  por  unidade,  en

calquera caso.

A  cualificación de cada trimestre sexa obtida a partir  da nota media das unidades
vistas ata ese momento desde setembro. A cualificación final será a nota media de todas
as unidades vistas e rematadas no curso. Se non  chega ao cinco, o alumno ten dereito a
unha recuperación final a finais de maio de cero a dez puntos sobre os contidos de todas
as unidades vistas no curso, incluídos os relatos. Se tampouco aprobara, ten unha proba
no mes de xuño tamén de cero a dez puntos coas mesmas características.

En  concreto,  desexamos  abordar  a  reflexión  filosófica  insistindo  na linguaxe  e na
narratividade: pensamos  ou tendemos a pensar con acerto ou sen acerto nos sucesos
do mundo e os da nosa existencia como individuos en forma de narración, e así esa
narratividade non se manifesta soamente no pensamento mítico, de aí que consideremos
de interese a utilización da narración escrita nesta materia, tanto de  autores recoñecidos
(Tobias  Wolff,  Cortázar,  Borges,  Salinger,  Dick,   etc.),  como  dos  propios  alumnos
(redaccións, relatos, etc.), así como narracións filmadas como podan ser fragmentos de
películas de ficción (Tarkovski, Antonioni, etc.) ou de documentais (Herzog, Flaherty,
etc.),  que non deixan de ser  narracións  igualmente,  e  talvez  incluso  gravadas  polos
propios  alumnos  (PROXECTO  LECTOR,  PROXECTO  TIC,  PROXECTO
LINGÜÍSTICO).

5.6. Criterios xerais de avaliación
- Recoller  e  integrar  información  a  través  dos  diversos  medios  acerca  dos

problemas, conceptos e teorías específicos propostos para cada tema.

- Caracterizar,  identificar  e  expoñer,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  os
problemas, conceptos e teorías propostos e desenvoltos en cada un dos bloques
temáticos específicos.

- Ler, analizar e comentar tanto oralmente como por escrito textos referidos aos
problemas e nocións abordados.

- Debater e argumentar acerca das cuestións máis problemáticas e controvertibles
suscitadas por certos temas.

- Utilizar un vocabulario técnico específico tanto nas argumentacións como nas
exposicións orais e escritas.

- Saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de
puntuación ben utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e
rigoroso e boa presentación.

- Transferir  e aplicar as nocións,  conceptos e teorías incorporadas á análise  da
vida real e do propio contorno.

- Saber localizar e comprender aos autores, escolas, feitos relevantes e ideas no
seu marco histórico, utilizando referencias cronolóxicas adecuadas.
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- Ter tamén en conta a participación e colaboración do alumno na aula: o traballo
desenvolvido nesta.

- A copia  ou  engano nunha  proba  escrita  –ou  en  calquera  tipo  de  proba  ou
traballo– implica o suspenso nesa proba con cero puntos. Ter móbiles prendidos
e aparatos  electrónicos  similares  na aula  nunha proba escrita  ou non escrita,
significará o suspenso inmediato con cero puntos na mesma.

5.7. Atención á diversidade, reforzos e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

5.8. Temporalización dos contidos (distribución dos temas)
Avaliaciín inicial: ver punto 5.5 máis arriba, parágrafo primeiro.

Avaliación I: Unidades 1 e 2.

Avaliación II:  3 e 4.

Avaliación III:  5 e 6.

5.9.  Contidos  mínimos e grao mínimo dos estándares  de aprendizaxe  avaliable  para
superar a materia de Filosofía
Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables  para superar a materia
(ver apartado 3.4, arriba):

A continuación, tema a tema, especificamos os estándares de aprendizaxe de necesario
dominio  para superar a materia de Filosofía I (“mínimos”):

Unidade 1: 2, 4, 5.

Unidade 2: 2, 4.

Unidade 3: 1, 3.

Unidade 4: 3, 4.

Unidade 5: 1, 2.

Unidade 6: 3, 8.

5.10.    Contribución ao Proxecto Lingüístico do Centro
A materia impártese en galego. Todo o material  igualmente escrito en galego.
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5.11. Contribución ao Proxecto Lector
Polo que se refire ao Proxecto Lector, consideramos de interese a lectura de libros e
artigos  de  diferentes  niveis  e  en  diferentes  circunstancias.   Ver  arriba  apartado  5.5,
derradeiro parágrafo.

5.12. Contribución ao Proxecto TIC
  -  Utilización  da  Aula  Virtual  e  de  Webex  no  caso  de  videoconferencia  (ou
Falamos.xunta.gal//AV).

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais.

- Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumnado, e sempre con indicacións do docente. Esa información será
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumnado
na rede.

5.13. Pandemia da Covid-19: sobre reforzos e o ensino non presencial
a) Reforzo e/ou recuperación de aprendizaxes imprescindibles non acadados no
curso anterior:

   Non procede.

 b) Transición ao ensino non presencial:  

 Utilizaremos a Aula Virtual, Webex e/ou Falamos.edu.xunta.gal//AV exclusivamente. Á
videoconferencia  acudiremos  cunha  frecuencia  aproximada  dunha  por  semana,  para
dúbidas  ,   consultase  observación directa  dos estudantes.  O avance de contidos  e  a
entrega de tarefas/actividades, comentarios de texto e probas escritas telemáticas terán
lugar na Aula Virtual.

   Todo o anterior vale tanto para a docencia non presencial de todo o alumnado, como
para un grupo en concreto, como para estudantes determinados.

   Os contidos e os estándares da docencia presencial e non presencial serán os mesmos,
así como os instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación, non
existindo diferencia en nada disto entre a docencia presencial e a o non presencial (ou
semi-presencial,  se  a  houbera)  independentemente  de  que  partes  do  curso  sexan
impartidas con docencia presencial ou que partes con non presencial.

       En caso de semi-presencialidade (entendendo por tal a división de cada grupo en
subgrupos que se irían relevando na aula de tempo en tempo), respectaríamos as normas
e orientacións  facilitadas pola Administración e/ou pola Dirección do IES.

Se  algún  estudante  tivera  problemas  de  conectividade  durante  o  confinamento  ou
corentena, o Departamento de Filosofía, en colaboración cos titores e a Dirección do
IES,  facilitaría  a  aquel  todo o  material  de  estudo  en  papel  que  precisara  para  esta
materia. Se realizar as probas telemáticas non fora posible, esta sería substituída por un
traballo (ou varios) sobre o libro  Las preguntas de la vida, de Fernando Savater, que
sería facilitado ao estudante xunto con indicacións escritas precisas, coa equivalencia
dun capítulo indicado polo docente por cada unidade. Se tampouco fora posible entregar
as actividades, o valor do traballo pasaría a ser de cero a dez puntos.
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6. Valores éticos

6.1. Introdución
A materia ten como obxectivo básico orientar ao alumnado adolescente na escolla do
seu proxecto  de vida  persoal.  Pola  dimensión  práctica  da  racionalidade,  o  proxecto
requirirá que o alumnado faga uso da reflexión.

Esta materia, ademais, contribúe á consecución das competencias clave. O obxectivo de
alcanzar maiores competencias sociais e cívicas está na súa propia constitución como
materia.  Pero  a  reflexión  ética  tamén  require  a  posta  en  práctica  da  competencia
comunicación lingüística, pola necesidade de rigor e claridade na exposición das propias
ideas, e da capacidade dialóxica para comprender os puntos de vista alleos e aprender
deles. Tamén resulta indispensable fomentar tanto a competencia de aprender a aprender
como  a  de  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor,  pois  ambas  inciden  na
necesidade de crecemento persoal, tanto na orde do exercicio dos procesos cognitivos
como na do aprecio pola creatividade, o sentido crítico e o non-estancamento. Para a
reflexión ética,  ademais,  é  necesario  coñecer  e  dialogar  con autores  que,  coas  súas
teorías antropolóxicas, éticas e políticas, foron moldeando tanto a nosa cultura como os
valores de respecto, non-violencia, liberdade, igualdade entre as persoas, solidariedade e
pluralismo; valores que son o corazón da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
É desde eses valores como tamén se analiza o traballo científico e tecnolóxico, polo que
tamén se traballa  a competencia matemática e as competencias  básicas  en ciencia  e
tecnoloxía, non desde unha perspectiva substantiva, pero si desde a análise da actividade
científico-tecnolóxica como actividade que debe ser acorde a valores éticos universais,
tanto nos seus procedementos como nos resultados que dela se poidan obter. Por último,
a  materia  préstase  a  desenvolver  tanto  en  traballos  colaborativos  como  en  tarefas
individuais, a competencia dixital, que lles permita acceder e seleccionar información,
procesala e plasmar as súas creacións en produtos cunha innegable capacidade para a
comunicación.

Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías
didácticas  activas  e  contextualizadas  que  faciliten  a  participación  do  alumnado  en
traballos cooperativos, a realización de tarefas, a aprendizaxe baseada en problemas, o
estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle confiren ao
alumnado o papel de axente activo da súa propia formación.

Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a
de  Valores  Éticos,  tendo  algún  deses  elementos,  como  a  educación  cívica  e
constitucional,  como  parte  nuclear,  e  necesitando  o  concurso  dos  outros,  como  a
comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas
para  a  comunicación  audiovisual  e  outros  elementos  de  TIC,  ou  a  aposta  polo
emprendemento  como  antítese  do  estancamento  e  a  pasividade.  Pero,  ademais,  na
materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o abuso e o maltrato de
persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes
e en outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta.
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6.1.1. Avaliación Inicial en Valores Éticos de 1º/2º/3º/4º da ESO e medidas:
O docente na segunda ou terceira clase do curso ditará ao alumnado un determinado
dilema moral. Os estudantes deberán escribir nun tempo limitado polo docente a súa
resposta sendo o máis precisos posible na súa argumentación.

Competencias  que  se  valorarán:  das  que  constan  na  Programación  Didáctica,
centrarémonos  nas  competencias  seguintes:  1)  competencia  social  e  cívica
(sensibilidade  democrática,  sentido  da xustiza,  respecto polo outro);  2)  competencia
lingüística  (argumentación,  riqueza  de  vocabulario,  presentación  debida,  puntuación
adecuada).  De  cada  unha  destas,  o  docente  valorará  a  proba  como “a”  (valoración
positiva), “c” (valoración non positiva), ou “b” (valoración intermedia).

O Departamento de Filosofía facilitará unha lista de dilemas morais a todos os docentes
que imparten Valores Éticos para esta Avaliación Inicial.

 En función dos resultados destas probas e dos informes dos restantes departamentos na
xunta da Avaliación Inicial, especialmente o de Orientación, o docente de VV ÉÉ estará
en condicións de saber que reforzos na aula e/ou fóra da aula, atención especial, etc.,
son necesarios e para que estudantes en concreto.

6.1.2. Pandemia da Covid-19: sobre os reforzos e o ensino non presencial de Valores
Éticos en 1º/2º/3º/4º da ESO
a)  Reforzo e/ou recuperación de aprendizaxes  imprescindibles  non acadados no
curso anterior:

• VV ÉÉ  de  1º  ESO:  non  procede  ese  reforzo/recuperación,  pero  aínda  así
teremos en conta os resultados da Avaliación Inicial e os informes remitidos
por Orientación  e/ou polos departamentos  do IES para ter  coñecemento  da
situación concreta  de certos estudantes (ou talvez de todos eles):  carencias,
necesidade  de  potenciar  certas  habilidades  ou  competencias,  ausencia  de
coñecementos básicos, etc.

• VV ÉÉ de 2º-3º-4º:  non hai casos de necesidade de reforzo e/ou recuperación
por esta razón en ningún deses tres niveis desta materia. Pola propia natureza
desta, a brevidade do seu temario e contidos, non hai necesidade de tal reforzo
ou recuperacións. Non obstante teremos en conta os resultados da Avaliación
Inicial e os informes que Orientación e/ou os departamentos deste IES, para ter
presentes as carencias ou necesidade de reforzos en certas competencias ou
habilidades de certos estudantes ou talvez de todos eles.

   b) Transición posible ao ensino non presencial:  

   Utilizaremos a Aula Virtual, Webex e/ou Falamos.edu.xunta.gal//AV exclusivamente.  

   As  tarefas-actividades  (breves)  e  os  traballos  (tarefas  de  maior  extensión)  serían
entregados polos estudantes na Aula Virtual.

   Os novos contidos, repasos ou entegras de novas tarefas ou indicacións, o mesmo
(Aula Virtual),  combinadas con videoconferencias eventuais (unha cada tres ou catro
clases, para observación directa dos estudantes, dúbidas e consultas), en Webex ou en
Falamos.edu.xunta.gal//AV.

      Todo o anterior vale tanto para a docencia non presencial de todo o alumnado, como
para un grupo en concreto, como para estudantes determinados.
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   Os contidos e os estándares da docencia presencial e non presencial serán os mesmos,
así como os instrumentos de avaliación e os criterios de avaliación e cualificación, non
existindo diferencia en nada disto entre a docencia presencial e a o non presencial (ou
semi-presencial,  se  a  houbera)  independentemente  de  que  partes  do  curso  sexan
impartidas  con docencia  presencial  ou  que partes  con non presencial.  Cunha única
excepción: o traballo tería agora un valor de cero a tres puntos (trinta por cento) pois
incluiría o quince por cento da exposición presencial que xa non sería posible.

       En caso de semi-presencialidade (entendendo por tal a división de cada grupo en
subgrupos que se irían relevando na aula de tempo en tempo), respectaríamos as normas
e orientacións  facilitadas pola Administración e/ou pola Dirección do IES.

   Se algún estudante tivera problemas de conectividade durante o confinamento ou
corentena,  o docente,  en colaboración cos titores  e a Dirección do IES, facilitaría  a
aquel o libro Ética para o meu fillo, de F, Savater, tamén dispoñible na rede en pdf, a
partir do cal o estudante de 1º/2º/3º ou 4º da ESO faría un traballo sobre algún capítulo
desta  obra,  cunha  parte  dedicada  ao  resumo  obxectivo  do  mesmo  e  outra  coa  súa
opinión razoada,  todo iso a niveis diferentes segundo o curso de que se trate.  Cada
capítulo do libro corresponderíase cun período avaliativo, e sería valorado de cero a dez
puntos. Finalmente ese traballo sería entregado por medios non telemáticos cando fose
posible, ou mediante unha terceira persoa.

6.2. Valores Éticos, 1º ESO

6.2.1. Obxectivos xerais
- Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando

conciencia  da  propia  identidade,  das  características  e  experiencias  persoais,
respectando as diferencias cos outros e desenvolvendo a autoestima.

- Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade
nas  relacións  cos  outros,  manifestando  unha  actitude  aberta,  solidaria  e
respectuosa, rexeitando os estereotipos, os prexuízos e a violencia en todas as
súas formas.

- Desenvolver  a  iniciativa  persoal,  actuar  con  autonomía,  asumindo
responsabilidades individuais e colectivas, e practicar formas de convivencia e
de participación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a mediación para
evitar e resolver os conflitos.

- Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as
obrigas que se derivan da declaracións internacionais de dereitos humanos, da
Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, identificando os
valores que os fundamentan.

- Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades
de todas as persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e as discriminacións
existentes  por  razón  de  sexo,  orixe,  crenzas,  diferencias  sociais,  orientación
afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da dignidade
humana e causa perturbadora da convivencia.
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- Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
varóns, valorar a diferencia  de xéneros ou sexos rexeitando os estereotipos  e
prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na prevención da
chamada “violencia de xénero”.

- Coñecer  e  apreciar  os  principios  e  valores  que  fundamentan  e  lexitiman  os
sistemas democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia,
do  Estado  español  e  da  Unión  Europea,  tomando  conciencia  do  patrimonio
común e da diversidade social e cultural.

- Coñecer  os  fundamentos  do  modo  de  vida  democrático  e  aprender  a  obrar
baseándose  neles  nos  diferentes  ámbitos  da  convivencia.  Asumir  os  deberes
cidadáns na manutención dos bens comúns e recoñecer o papel do Estado como
garante dos servizos públicos.

- Coñecer as diversas formas de participación política, desenvolver habilidades de
diálogo  orientadas  á  participación  democrática  e  valorar  a  importancia  da
participación cidadá,  ben sexa na vida política institucionalizada,  ben noutras
formas de participación como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado.

- Coñecer  as  causas  que  provocan  a  violación  dos  DD  HH,  a  pobreza  e  a
desigualdade,  así  como  a  relación  entre  os  conflitos  armados  e  o
subdesenvolvemento. Valorar as accións encamiñadas á consecución da paz e da
seguridade  e  a  participación  activa  como medio  para  lograr  un mundo máis
xusto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade,
a igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando
por mostrar  respecto  crítico  polos  costumes  e  modos de  vida  de poboacións
distintas  á  propia  e  manifestar  comportamentos  solidarios  coas  persoas  e
colectivos desfavorecidos.

- Coñecer  e  analizar  as  principais  teorías  éticas  que  máis  contribuíron  ao
recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas.

- Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e
conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación
da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica ante os modelos que se
transmiten  a  través  dos  medios  de  comunicación,  mediante  a  adquisición  de
destrezas básicas na utilización das fontes de información.

- Adquirir  un  pensamento  crítico,  desenvolver  un  criterio  propio  e  adquirir
habilidades para comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en
debates,  a  través  da  argumentación  documentada  e  razoada,  así  como  para
escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros.

- Practicar o diálogo coa realidade social en continuo proceso de transformación,
como instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación
dun proxecto de vida propio, na dimensión persoal, cívica e profesional.
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6.2.2. Contribución da materia á adquisición das competencias clave
O carácter integrador da materia contribúe á adquisición destas sete competencias:

1) Competencias  sociais  e  cívicas:  adquisición  de  habilidades  para  vivir  en
sociedade e exercer a cidadanía democrática: participar, tomar decisións, elixir a
forma axeitada de comportarse e responsabilizarse das consecuencias derivadas
das  decisións.  Reforzar  a  autoestima,  a  autonomía  e  a  identidade  persoal.  A
sensibilización  ante  as  situacións  de  discriminación  e  inxustiza  permite
consolidar  os  valores  de  cooperación,  solidariedade,  xustiza,  non  violencia,
compromiso e participación tanto no ámbito persoal como no social.

2) Contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender,
pois  facilita  o  recoñecemento  das  propias  capacidades  e  carencias  e  as
habilidades, e permite exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección
da información na aula e fóra dela.

3) Poténciase  a  competencia  en  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor
desenvolvendo  a  autonomía  e  iniciativa  persoal,  pois  a  reflexión  sobre  as
relacións entre intelixencia,  sentimentos e emocións posibilita o coñecemento
dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional. O coñecemento de distintas
teorías  éticas  facilita  a  creación  dunha  sensibilidade  ética  propia  e  a
comprensión  da  necesidade  de  tomar  decisións  con  criterio  propio  e  asumir
responsabilidades.

4) O diálogo e debate contribúe á competencia básica en comunicación lingüística:
esixe  practicar  a  escoita  e  exercitarse  na  exposición  e  na  argumentación,
verbalizar  os  conceptos,  formar  xuízos  e  estruturalos  de  forma  coherente.  O
mesmo cabe dicir da lectura e a escritura.

5) A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital.

6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade
plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais.

7) Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da
necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia en conciencia e competencia en ciencias e tecnoloxías, así como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente.

6.2.3.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe  e
temporalización

Comps
. c.
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Unidade 1. Persoa e valores éticos.                                                                         AVALIACIÓN I

a,  b,  c,
d,  e,  g,
h, m

1.A persoa humana.

 2.Adolescencia  e
desenvolvemento
moral.

3.Autonomía  e
heteronomía morais.

4. Conduta animal e
comportamento
humana.

5. Valores éticos.

6.  Diferencia  entre
moral e ética.

7.Intelixencia
emocional  e
desenvolvemento
moral.

8. A empatía e a falta
de  empatía  e  os
comportamentos
humanos.

   1.Saber que é  a noción de persoa
humana.

   2.Saber  a  relación  entre  o
desenvolvemento moral da persoa e
a adolescencia.

   3.Coñecer  a  diferencia  entre
autonomía  moral  e  heteronomía
moral.

4.  Saber  diferenciar  a  conduta
animal do comportamento humano.

5. Saber que son os valores éticos.

6. Coñecer a diferencia entre moral
e ética.

7.  Saber  que  é  a  intelixencia
emocional e coñecer a relación que
ten co desenvolvemento moral.

8.  Saber  que  é  a  empatía  e  a
relación  que  garda  co
comportamento  humano  e  entre
humanos.

 1.Sabe  que  é   a
noción  de  persoa
humana.

   2.Coñece a relación
entre  o
desenvolvemento
moral  da  persoa  e  a
adolescencia.

   3.  Coñece  a
diferencia  entre
autonomía  moral  e
heteronomía moral.

4.  Recoñece  a
diferencia  entre
conduta  animal  e
comportamento
humano.

   5. Sabe que son os
valores éticos.

6.  Recoñece  a
diferencia entre moral
e ética.

7.  Sabe  que  é  a
intelixencia
emocional e coñece a
relación  que  ten  co
desenvolvemento
moral.

8.  Sabe  que  é  a
empatía  e  a  relación
que  garda  co
comportamento
humano  e  entre
humanos.

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC

Unidade 2. Sociabilidade, democracia e DD HH.                                                   AVALIACIÓN II

1. Sociabilidade.

2.  Individuo  e

1.  Saber  en  que  consiste   a
sociabilidade dos humanos.

1.  Sabe  en  que
consiste  a
sociabilidade  dos

CSC
CAA
CSIEE
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a,  b,  c,
d,  e,  g,
h, m

sociedade.

3.Sociabilidade,
valores e normas.

4. Democracia.

5. Xustiza.

6. DD HH.

2. Ser conscientes da relación entre
individuo e sociedade.

3.  Saber  que  é  a  socialización  da
persoa  en  relación  cos  valores  e
normas.

4.  Saber  distinguir  o  sistema
democrático  doutros  non
democráticos.

5.  Recoñecer  a  relación  entre
xustiza, democracia e DD HH.

6. Saber que son os DD HH.

  

humanos.

2.  Recoñece  a
relación  entre
individuo  e
sociedade.

3.   Sabe  que  é  a
socialización  da
persoa en relación cos
valores e normas.

4.  Recoñece  as
diferencias  entre
sistemas  democrático
e non democrático.

5.  É  consciente  do
vínculo entre xustiza-
democracia-DD HH.

6.  Sabe  que  son  os
DD HH.

CBCL
CD
CCEC

Unidade 3. Ciencia, técnica, tecnoloxía e ética.                                                      AVALIACIÓN III

a,  b,  c,
d,  e,  f,
g, h

1.Ciencia,  técnica,
tecnoloxía e ética.

2.
Tecnodependencia.
Biotecnoloxía.
Límites  da
investigación
científica.

   1. Coñecer a relación entre a ética
e  a   investigación  científica  e
tecnolóxica.

   2.  Saber  que  é  a
tecnodependencia  e  a
biotecnoloxía,  e saber cales poden
ser  os  riscos  ético-políticos  na
investigación científica.

1.  Coñece  a  relación
entre  a  ética  e  a
investigación
científica  e
tecnolóxica.

2.  Sabe  recoñecer  a
tecnodependencia  e a
biotecnoloxía,  e  sabe
cales  poden  ser  os
riscos  ético-políticos
na  investigación
científica.

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC

CMCC
T

6.2.4 Temporalización dos contidos
Cada trimestre-avaliación, unha unidade.

No  caso  de  utilizar  o  libro  de  texto   (Editorial  Vicens  Vives,  edición  en  galego,
distribuído  polo  propio  IES),  o  docente  atopará  o  indicado  en  6.2.3  deste  xeito  (o
primeiro díxito é o tema do libro; o segundo, o apartado dese tema):
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Unidade 1: no libro, nos apartados 1.1 (persoa), 1.3 (adolescencia...), 1.2 (autonomía-
heteronomía), 1.1-1.2 (conduta animal e comportamento humano), 1.2 (valores),  3.1
(moral/ética) , 1.4 (intelixencia emocional...), 2.4 (empatía).

Unidade 2:  2.1 (sociabilidade), 2.3-2.5 (individuo e...), 2.2-3.2-3.3-3.4 (sociabilidade,
valores e normas), temas 4-5 do libro (democracia, xustiza, DD HH).

Unidade 3: tema 6 do libro.

6.2.5. Criterios xerais de avaliación
- Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas

situacións de conflito.  Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións,
asumindo as responsabilidades que delas se derivan.

- Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.

- Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas,
recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a
súa orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración.

- Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade,
identificar  os  problemas  éticos  xerados  desde  diversas  posicións  morais  e
propoñer estratexias para a súa resolución.

- Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas.

- Recoñecer  e  distinguir  as  dimensións  ética,  xurídica  e  política  dos  DD HH.
Valorar éstes como principal referencia ética, en tanto que esixencia mínima de
xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes.
Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociais  e
culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de DD HH.

- Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como
forma de convivencia social e política e identificar os valores e principios morais
en que se sustenta.

- Valorar  de  forma argumentada,  a  importancia  da participación  cidadá  para o
funcionamento  das  institucións  democráticas  e  da  formación  da  opinión,  de
acordo con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.

- Analizar  as  causas  que  provocan  os  principias  problemas  sociais  do  mundo
actual utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de
comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de
vida máis xustas.

- Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das
mulleres  e  poñer  de manifesto as súas  contribucións  en todos os  campos do
saber ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar
as causas e factores de discriminación.
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- Fundamentar as propias posicións utilizando a argumentación e o diálogo, con
claridade, precisión, coherencia e respecto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global  e  comprender  a necesidade de
compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia.

6.2.6. Metodoloxía e materiais didácticos
O docente, se quere, pode utilizar o libro de texto de Vicens Vives en galego, pero non é
obrigatorio.  De feito,   pode repartir  o seu propio material  didáctico (temas,  apuntes,
actividades, etc.) facendo uso se quere da Aula Virtual (PROXECTO TIC). A materia
non  require  de  extensas  unidades  didácticas,  polo  demais,  xa  que   o  método  que
seguiremos en principio é a indución:  partir  de casos concretos,  de textos concretos
(PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO), de obras concretas, de filmes
ou documentais determinados (PROXECTO TIC), e elevarnos mediante o diálogo na
aula cara aos mínimos contidos teóricos que a materia reclama, intentando non recargala
con demasiada teoría pois temos só unha hora semanal. Un posible recurso é o libro de
Fernando  Savater  Ética  para  o  meu  fillo (Ariel),  un  libro  de  lectura  (PROXECTO
LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO) a  partir do cal cabe facer diversas actividades
orais  e  escritas  que  podemos  atopar  na  rede,  xunto  co  mesmo  libro,  en  pdf
(PROXECTO TIC).  Tamén  podemos  utilizar  relatos  ou  contos  breves  tomados  das
bibliotecas públicas (PROXECTO LECTOR), ou da propia rede (PROXECTO TIC), co
fin de facer lecturas desde os intereses propios desta materia, aínda que non só desde
esta perspectiva.  

Preténdese que sexa participativa mediante debates e lecturas compartidas, ou incluso a
construción  colectiva  na  aula  dos  propios  contidos  da  unidade  con  orientacións  do
docente.  Tamén haberá unha metodoloxía expositiva,  mínima dentro do posible (ver
arriba),  e  en  calquera  caso  “a  posteriori”:  partindo  de  casos  ou  textos  concretos
(antropolóxicos,  periodísticos,  de  ficción),  documentais,  etc.,  ir  achegándose  a
conclusións a modo de contidos básicos da unidade temática.

Haberá tamén traballos escritos individuais (é recomendable que sexan individuais no
primeiro trimestre polo menos, e ás veces, dependendo do grupo, todo o curso) ou de
grupos de tres persoas como moito que deberán ser expostos na aula se están realmente
acabados, e seguidos dun diálogo ou debate colectivo. A utilización de libros de lectura
(PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO, PROXECTO TIC) como Ética
para o meu fillo ou Política para Amador (fragmentos: faise demasiado difícil para os
actuais alumnos desta idade), ambos de Fernando Savater e ambos en Ariel, e na rede,
son un aceptable recurso para ler colectiva e individualmente, dando pé a actividades
baseadas neses textos.

Pódese  utilizar  se  así  o  estima  o  docente  fragmentos  de  películas  de  ficción  ou
documentais, ou libros de ficción ou non ficción (relatos autobiográficos, ensaios, etc.).
Xa falamos antes da oportunidade de ler relatos breves: a literatura préstase ás veces a
ser utilizada con bos resultados nesta materia.
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6.2.7.  Procedementos e instrumentos de avaliación
- Observación do traballo na aula, participación e colaboración nas actividades e

debates.

- Valorar  a  capacidade  e  hábito  de  expresión  adecuada  (coherente,  clara  e
respectuosa cos demais).

- Actividades escritas breves, na aula ou fóra da aula.

- Traballos sobre problemas éticos e preferiblemente relacionados coas unidades
didácticas da avaliación en cuestión elaborados individualmente, en parella ou
en grupos de tres  ou catro persoas como máximo,  con exposición na aula  e
debate colectivo posterior.

- Debates sobre os contidos das unidades.

6.2.8.  Criterios de cualificación
Distinguimos dúas partes en cada avaliación: 1) a correspondente ao tema propio (cada
avaliación, un tema), e 2) o traballo en equipo ou individual propio de cada avaliación:

1) A cualificación global de cada unha das avaliacións será comprendida segundo
esta proporción:

Ata un 60% será obtida coas diferentes actividades e tarefas concretas e breves,
escritas  ou  orais,  sobre  os  contidos  do  tema  propio  da  avaliación  e/ou  dos
documentos,  escritos  ou  audiovisuais,  que  o  docente  escolla  como apoio  ou
ilustración.

Ata un 10% pola participación habitual  nos debates ou diálogos na aula  con
actitude respectuosa e tolerante.

2) Ata un 15% pola elaboración por escrito dun traballo individual, en parella ou en
equipo (tres persoas) seguindo as orientacións do docente e entregado acabado
na data fixada.  O tema dese traballo  debe estar en principio  relacionado cos
contidos desenvolvidos nesa avaliación, mais deixando unha ampla marxe  para
que os temas sexan escollidos segundo os intereses do alumnado (sempre que
haxa unha visible relación coa materia). Á parte dos temas convencionais para
traballos, pódense escoller polo profesor capítulos de libros, películas ou relatos
de ficción como base para os traballos.

Ata  un  15%  pola  exposición  e  defensa  argumentada  dese  traballo  (se  está
realmente acabado, pois doutro xeito a exposición non será permitida coa perda
dese 15% ), na aula e na data fixada.

A  cualificación de cada unha das tres avaliacións é independente das outras, sendo  a
cualificación final de curso a media dos tres períodos avaliativos.

En  caso  de  copia  ou  engano nalgunha  das  probas  ou  traballos,  e  aí  incluímos  o
indebido uso do teléfono móbil ou aparatos electrónicos semellantes, que deben estar
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apagados durante unha proba, a cualificación desa proba, actividade ou traballo será de
cero puntos.

Ao rematar o curso haberá unha  proba escrita extraordinaria, cualificada de cero a
dez puntos, onde o estudante poda, se é o caso, aprobar a materia. Estará composta de
varias  preguntas  sobre  as  distintas  unidades  temáticas.  E  o  mesmo en  xullo  (antes
setembro).  (Se  o  docente  o  estima  máis  oportuno,  esas  probas  escritas  poden  ser
substituídas por traballos extras, pero individuais en calquera caso).

6.2.9. Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia de
Valores Éticos de 1º da ESO
Especificamos a continuación por Unidades Didácticas que estándares de aprendizaxe
avaliables  ten  que  dominar  necesariamente  (“mínimos”)  o  estudante  para  superar  a
materia de Valores Éticos de 1º da ESO. Ver arriba apartado 6.2.3, cuarta columna:

Unidade Didáctica 1:  3-4.

Unidade  Didáctica 2:  4-5-6.

Unidade Didáctica 3:  1.

6.2.10. Medidas de atención á diversidade e Plan de Convivencia do centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
aqueles  alumnos  que  estean  en  circunstancias  ou  situacións  especiais  que  fagan
necesario  un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas
actividades ou estudos.

6.2.11. Contribución ao Proxecto Lingüístico
A materia impártese en galego (explicacións, libro de texto se o hai, material diverso,
etc.).

6.2.12. Contribución ao Proxecto Lector
Preténdense que o alumnado acade unha mellor competencia lectora. Ademais  do libro
de lectura Ética para o meu fillo  e similares, os alumnos terán ocasión  de ler outros
libros ou textos: artigos, contos, cómics, etc.

6.2.13.  Contribución ao Proxecto TIC
- Uso da Aula Virtual. Utilización de Webex ou Falamos.xunta.gal//AV no caso de

videoconferencias.

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou  de
documentais., presentacións ou diapositivas, imaxes, etc.

- Busca en internet, na casa, de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumno, e sempre con indicacións do docente.  Esa información será
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumnado
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no uso da rede e de facer ver que buscar información non é copiar ou imprimir
unha páxina ou similar  de internet,  nin limitarse  nunca  a  unha soa fonte  de
información (que case sempre soe ser a mesma).

6.3. Valores éticos, 2º ESO

6.3.1. Obxectivos xerais
- Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando

conciencia  da  propia  identidade,  das  características  e  experiencias  persoais,
respectando as diferencias cos outros e desenvolvendo a autoestima.

- Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade
nas  relacións  cos  outros,  manifestando  unha  actitude  aberta,  solidaria  e
respectuosa, rexeitando os estereotipos, os prexuízos e a violencia en todas as
súas formas.

- Desenvolver  a  iniciativa  persoal,  actuar  con  autonomía,  asumindo
responsabilidades individuais e colectivas, e practicar formas de convivencia e
de participación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a mediación para
evitar e resolver os conflitos.

- Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as
obrigas que se derivan da declaracións internacionais de dereitos humanos, da
Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, identificando os
valores que os fundamentan.

- Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades
de todas as persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e as discriminacións
existentes  por  razón  de  sexo,  orixe,  crenzas,  diferencias  sociais,  orientación
afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da dignidade
humana e causa perturbadora da convivencia.

- Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
varóns, valorar a diferencia  de xéneros ou sexos rexeitando os estereotipos  e
prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na prevención da
chamada “violencia de xénero”.

- Coñecer  e  apreciar  os  principios  e  valores  que  fundamentan  e  lexitiman  os
sistemas democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia,
do  Estado  español  e  da  Unión  Europea,  tomando  conciencia  do  patrimonio
común e da diversidade social e cultural.

- Coñecer  os  fundamentos  do  modo  de  vida  democrático  e  aprender  a  obrar
baseándose  neles  nos  diferentes  ámbitos  da  convivencia.  Asumir  os  deberes
cidadáns na manutención dos bens comúns e recoñecer o papel do Estado como
garante dos servizos públicos.

- Coñecer as diversas formas de participación política, desenvolver habilidades de
diálogo  orientadas  á  participación  democrática  e  valorar  a  importancia  da
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participación cidadá,  ben sexa na vida política institucionalizada,  ben noutras
formas de participación como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado.

- Coñecer  as  causas  que  provocan  a  violación  dos  DD  HH,  a  pobreza  e  a
desigualdade,  así  como  a  relación  entre  os  conflitos  armados  e  o
subdesenvolvemento. Valorar as accións encamiñadas á consecución da paz e da
seguridade  e  a  participación  activa  como medio  para  lograr  un mundo máis
xusto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade,
a igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando
por mostrar  respecto  crítico  polos  costumes  e  modos de  vida  de poboacións
distintas  á  propia  e  manifestar  comportamentos  solidarios  coas  persoas  e
colectivos desfavorecidos.

- Coñecer  e  analizar  as  principais  teorías  éticas  que  máis  contribuíron  ao
recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas.

- Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e
conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación
da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica ante os modelos que se
transmiten  a  través  dos  medios  de  comunicación,  mediante  a  adquisición  de
destrezas básicas na utilización das fontes de información.

- Adquirir  un  pensamento  crítico,  desenvolver  un  criterio  propio  e  adquirir
habilidades para comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en
debates,  a  través  da  argumentación  documentada  e  razoada,  así  como  para
escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros.

- Practicar o diálogo coa realidade social en continuo proceso de transformación,
como instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación
dun proxecto de vida propio, na dimensión persoal, cívica e profesional.

6.3.2.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias

Unidade 1. Dignidade da persoa e ética.                                                             AVALIACIÓN I

Obxecti
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe  e
temporalización

Comp
. c.

a,  b,  c,
d,  e,  g,
h,

1.Carácter  propio,
hábitos e virtudes

2.Socialización  e
educación

3.Razón,  liberdade  e
responsabilidade.

   1.Saber  que  é  carácter,
hábito  e  virtude  e  as  súas
relacións.

   2.Coñecer  que  e
socialización  e  a  súa
relación coa educación.

   1.Sabe que é carácter,
hábito  e  virtude  e  as
súas relacións.

Avaliación I

   2.Coñece  que  é
socialización  e  a  súa

CSC
CAA
XSIE
E
CBCL
CD
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4.  Lei   e  moral,  normal
legais e morais.

5.  Desenvolvemento  da
conciencia  moral
segundo Piaget.

   3. Coñecer a relación entre
liberdade  moral  e
racionalidade,  e a de ambas
coa responsabilidade moral.

   4.Saber a  diferencia entre
lei  e moral,  e  entre  normas
legais e morais.

   5.Coñecer o esencial  das
etapas  do  desenvolvemento
morais segundo Piaget.

relación coa educación.

Avaliación I

   3. Recoñece a relación
entre  racionalidade,
liberdade  moral  e
responsabilidade propia.

Avaliación I

   4. Distingue entre lei e
moral,  e  entre  normas
legais e morais.

Avaliación I

   5.Coñece  o  esencial
das etapas da evolución
morlal segundo Piaget.

Avaliación I

CCEC

Unidade 2. Democracia e DD HH.                                                                          AVALIACIÓN II

a,  b,  c,
d,  e,  g,
h,

1.  Estado  de  Dereito  e
división de poderes.

2.  Democracia  e
participación.

3.  Riscos  e  perigos  na
democracia.

4. Constitución Española
e dereitos.

5. DD HH.

6.  Fundamentación  dos
DD  HH:
convencionalismo,
relativismo  e
iusnaturalismo.

7. DD HH , feminismo e
infancia.

   1.Saber que é un Estado de
Dereito e que é a división de
poderes e a súa función.

2.  Saber  cales  son  os
posibles  modos  de
participación  do  cidadán
nunha democracia.

3.  Coñecer  os  riscos  dunha
democracia como a ditadura
da maioría , a demagoxia e o
desinterese do cidadán.

4.  Saber  que  é  unha
constitución, a orixe da nosa
e  os  dereitos  fundamentais
incluídos nela.

5.  Saber que son os DD HH
e  cal  é  a  súa  orixe  na
historia.

6.  Ser  consciente  do
problema  da

 1. Sabe que é un Estado
de Dereito  e  a  división
de  poderes  e  a  súa
función.

Avaliación I

   2.  Coñece os modos
de  participar  na
democracia.

Avaliación I

3.  É  conscientes  dos
ricos  presentes  nunha
democracia (demagoxia,
ditadura  da  maioría,
desinterese do cidadán)

4.  Sabe  que  é  unha
constitución,  a  orixe da
nosa  e  os  dereitos
fundamentais  incluídos
nela.

5. Sabe que son os DD

CSC
CAA
XSIE
E
CBCL
CD
CCEC
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fundamentación dos DD HH
e  as  diferencias  entre
convencionalismo,
relativismo e iusnaturalismo.

7.  Coñecer  a  relación  entre
DD HH e dereitos da muller
e dos nenos.

HH e cal é a súa orixe.

6.  É  consciente  do
problema  da
fundamentación dos DD
HH  e  as  diferencias
entre convencionalismo,
relativismo  e
iusnaturalismo.

7.  Coñece  a  relación
entre DD HH e dereitos
da muller e dos nenos.

Avaliación I

Unidade 3. Ciencia, tecnoloxía e ética.                                                                  AVALIACIÓN III

a,  b,  c,
d,  e,  f,
g, h,

1.Ética  e  ciencia  e
tecnoloxía:  os  límites
xurídicos  e  éticos  da
investigación científica e
a  tecnoloxía  (eutanasia,
euxenesia,  a  rede  e  os
seus  riscos,  problemas
ecolóxicos,  o  abuso  dos
móbiles  e  o  dereito  a
intimidade  das  persoas,
etc.).

   1.Coñecer a relación entre
a  ética  e  o  dereito  coa
investigación científica e os
seus límites.

 1.Coñece  a  relación
entre a ética e o dereito
coa  investigación
científica  e  os  seus
límites.

Avaliación III

CSC
CAA
XSIE
E
CBCL
CD
CCEC

CMC
CT

6.3.3. Contribución da materia á adquisición das competencias clave
O carácter integrador da materia contribúe á adquisición destas sete competencias:

1) Competencias sociais e cívicas: Valores Éticos debe propiciar a adquisición de
habilidades  para  vivir  en  sociedade  e  para  exercer  a  cidadanía  democrática:
participar,  tomar  decisións,  elixir  a  forma  axeitada  de  comportarse  e
responsabilizarse  das  consecuencias  derivadas  das  decisións.  Tamén  debe
reforzar a autoestima, a autonomía e a identidade persoal. A sensibilización ante
as  situacións  de  discriminación  e  inxustiza  permite  consolidar  os  valores  de
cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación
tanto no ámbito persoal como no social.

2) Contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender,
pois  facilita  o  recoñecemento  das  propias  capacidades  e  carencias  e  as
habilidades, e permite exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección
da información na aula e fóra dela.
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3) Poténciase  a  competencia  en  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor
desenvolvendo  a  autonomía  e  iniciativa  persoal,  pois  a  reflexión  sobre  as
relacións entre intelixencia,  sentimentos e emocións posibilita o coñecemento
dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional. O coñecemento de distintas
teorías  éticas  facilita  a  creación  dunha  sensibilidade  ética  propia  e  a
comprensión  da  necesidade  de  tomar  decisións  con  criterio  propio  e  asumir
responsabilidades.

4) O diálogo e debate contribúe á competencia básica en comunicación lingüística:
esixe  practicar  a  escoita  e  exercitarse  na  exposición  e  na  argumentación,
verbalizar  os  conceptos,  formar  xuízos  e  estruturalos  de  forma  coherente.  O
mesmo cabe dicir da lectura e a escritura.

5) A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital.

6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade
plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais.

7) Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da
necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia en conciencia e competencia en ciencias e tecnoloxías, así como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente.

6.3.4. Temporalización: distribución dos tres temas (seis unidades didácticas)
Tres unidades, unha en cada período avaliativo.

 No caso  de  utilizar  o  libro  de  texto   (Editorial  Vicens  Vives,  edición  en  galego,
distribuído  polo  propio  IES),  o  docente  atopará  o  indicado  en  6.3.3  deste  xeito  (o
primeiro díxito é o tema do libro; o segundo, o apartado dese tema):

Unidade  1:  no  libro,  nos  apartados  1.3  (carácter,  hábito,  virtude),  2.1
(socialización/educación),  3.1 (razón,  liberdade,  responsabilidade),  3.32 (lei,  moral  e
normas legais e morais), e 3.3 (Piaget a súa teoría).

Unidade 2:  4.1 (E, Dto. E separación de poderes), 4.2 (participación na dem.),  4.3
(riscos  na  dem.),  4.4  (Constitución  do  78  e  dereitos),  5.1  (DD  HH),  5.2-3
(fundamentación dos DD HH), e 5.5-6 (DD HH e feminismo e infancia).

Unidade 3: tema 6 do libro.

6.3.5. Criterios xerais de avaliación
- Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas

situacións de conflito.  Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións,
asumindo as responsabilidades que delas se derivan.

- Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.
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- Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas,
recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a
súa orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración.

- Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade,
identificar  os  problemas  éticos  xerados  desde  diversas  posicións  morais  e
propoñer estratexias para a súa resolución.

- Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas.

- Recoñecer  e  distinguir  as  dimensións  ética,  xurídica  e  política  dos  DD HH.
Valorar estes como principal referencia ética, en tanto que exixencia mínima de
xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes.
Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociais  e
culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de DD HH.

- Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como
forma de convivencia social e política e identificar os valores e principios morais
en que se sustenta.

- Valorar  de  forma argumentada,  a  importancia  da participación  cidadá  para o
funcionamento  das  institucións  democráticas  e  da  formación  da  opinión,  de
acordo con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.

- Analizar  as  causas  que  provocan  os  principias  problemas  sociais  do  mundo
actual utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de
comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de
vida máis xustas.

- Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das
mulleres  e  poñer  de manifesto as súas  contribucións  en todos os  campos do
saber ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar
as causas e factores de discriminación.

- Fundamentar as propias posicións utilizando a argumentación e o diálogo, con
claridade, precisión, coherencia e respecto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global  e  comprender  a necesidade de
compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia.

6.3.6.  Metodoloxía e materiais didácticos
O docente, se quere, pode utilizar o libro de texto de Vicens Vives en galego, pero non é
obrigatorio.  De feito,   pode repartir  o seu propio material  didáctico (temas,  apuntes,
actividades, etc.) facendo uso se quere da Aula Virtual (PROXECTO TIC). A materia
non  require  de  extensas  unidades  didácticas,  polo  demais,  xa  que   o  método  que
seguiremos en principio é a indución:  partir  de casos concretos,  de textos concretos
(PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO), de obras concretas, de filmes
ou documentais determinados (PROXECTO TIC), e elevarnos mediante o diálogo na
aula cara aos mínimos contidos teóricos que a materia reclama, intentando non recargala
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con demasiada teoría pois temos só unha hora semanal. Un posible recurso é o libro de
Fernando  Savater  Ética  para  o  meu  fillo (Ariel),  un  libro  de  lectura  (PROXECTO
LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO) a  partir do cal cabe facer diversas actividades
orais  e  escritas  que  podemos  atopar  na  rede,  xunto  co  mesmo  libro,  en  pdf
(PROXECTO TIC).  Tamén  podemos  utilizar  relatos  ou  contos  breves  tomados  das
bibliotecas públicas (PROXECTO LECTOR), ou da propia rede (PROXECTO TIC), co
fin de facer lecturas desde os intereses propios desta materia, aínda que non só desde
esta perspectiva.  

Preténdese que sexa participativa mediante debates e lecturas compartidas, ou incluso a
construción  colectiva  na  aula  dos  propios  contidos  da  unidade  con  orientacións  do
docente.  Tamén haberá unha metodoloxía expositiva,  mínima dentro do posible (ver
arriba),  e  en  calquera  caso  “a  posteriori”:  partindo  de  casos  ou  textos  concretos
(antropolóxicos,  periodísticos,  de  ficción),  documentais,  etc.,  ir  achegándose  a
conclusións a modo de contidos básicos da unidade temática.

Haberá tamén traballos escritos individuais (é recomendable que sexan individuais no
primeiro trimestre polo menos, e ás veces, dependendo do grupo, todo o curso) ou de
grupos de tres persoas como moito que deberán ser expostos na aula se están realmente
acabados, e seguidos dun diálogo ou debate colectivo. A utilización de libros de lectura
(PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO, PROXECTO TIC) como Ética
para o meu fillo ou Política para Amador (fragmentos: faise demasiado difícil para os
actuais alumnos desta idade), ambos de Fernando Savater e ambos en Ariel, e na rede,
son un aceptable recurso para ler colectiva e individualmente, dando pé a actividades
baseadas neses textos.

Pódese  utilizar  se  así  o  estima  o  docente  fragmentos  de  películas  de  ficción  ou
documentais, ou libros de ficción ou non ficción (relatos autobiográficos, ensaios, etc.).
Xa falamos antes da oportunidade de ler relatos breves: a literatura préstase ás veces a
ser utilizada con bos resultados nesta materia.

6.3.7.  Procedementos e instrumentos de avaliación
- Observación do traballo na aula, participación e colaboración nas actividades e

debates.

- Valorar  a  capacidade  e  hábito  de  expresión  adecuada  (coherente,  clara  e
respectuosa cos demais).

- Actividades escritas breves na aula ou fóra dela.

- Traballos sobre problemas éticos e preferiblemente relacionados coas unidades
didácticas da avaliación en cuestión elaborados individualmente, en parella ou
en grupos de tres  ou catro persoas como máximo,  con exposición na aula  e
debate colectivo posterior.

- Debates sobre os contidos das unidades.
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6.3.8.  Criterios de cualificación
Distinguimos dúas partes en cada avaliación: 1) a correspondente á unidade didácticas
mesma  (o  tema  propio  da  avaliación),  e  2)  o  traballo  ,en  equipo  ou  non,  de  cada
avaliación:

1) A cualificación global de cada unha das avaliacións será comprendida segundo
esta proporción:

Ata un 60% será obtida coas diferentes actividades e tarefas concretas e breves,
escritas ou orais, sobre os contidos desa unidade didácticas da avaliación e/ou
dos documentos, escritos ou audiovisuais, que o docente escolla como apoio ou
ilustración.

Ata un 10% pola participación habitual  nos debates ou diálogos na aula  con
actitude respectuosa e tolerante.

2) Ata un 15% pola elaboración por escrito dun traballo individual, en parella ou en
equipo (tres ou catro persoas) seguindo as orientacións do docente e entregado
realmente acabado na data fixada. O tema dese traballo debe estar en principio
relacionado  cos  contidos  desenvolvidos  nesa  avaliación,  mais  deixando unha
ampla  marxe   para  que  os  temas  sexan  escollidos  segundo  os  intereses  do
alumnado (sempre que haxa unha visible relación coa materia). Pódese tamén
escoller, á parte dos temas convencionais para traballos, fragmentos ou capítulos
de libros, películas ou relatos, se o docente o estima oportuno.

Ata  un  15%  pola  exposición  e  defensa  argumentada  dese  traballo  (se  está
realmente acabado, pois se non a exposición non será permitida coa conseguinte
perda dese 15%),  na aula e na data fixada.

A  cualificación final de curso dependerá da media deses tres períodos.

En  caso  de  copia  ou  engano nalgunha  das  probas  ou  traballos,  e  aí  incluímos  o
indebido uso do teléfono móbil ou aparatos electrónicos semellantes, que deben estar
apagados durante unha proba,  esa actividade,  proba ou traballo  será cualificado con
cero puntos.

Ao rematar o curso haberá unha proba escrita extraordinaria, cualificada de cero a dez
puntos, onde o alumno poda, se é o caso, aprobar a materia. Estará composta de varias
preguntas sobre as distintas unidades temáticas. E o mesmo en xullo (antes setembro).
(O docente,  sen embargo,  é quen de substituír  esas probas por traballos  extras  se o
estima conveniente, pero sempre individuais).

6.3.9.  Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia de
Valores Éticos de 2º da ESO
Especificamos a continuación por Unidades Didácticas que estándares de aprendizaxe
avaliables  ten  que  dominar  necesariamente  (“mínimos”)  o  estudante  para  superar  a
materia de Valores Éticos de 2º da ESO. Ver arriba apartado 6.3.2, cuarta columna:

Unidade Didáctica 1:  3  e  4.
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Unidade  Didáctica 2:  1 , 4 e  5.

Unidade Didáctica 3:  1.

6.3.10. Medidas de atención á diversidade e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

6.3.11.  Contribución ao Proxecto Lingüístico
A materia impártese en galego. O material está igualmente en galego,  así como o libro
antes dito, Ética para o meu fillo, caso de ser utilizado, así como tamén o propio libro
de texto (opcional).

6.3.12.  Contribución ao Proxecto Lector
Preténdense que o alumnado acade unha mellor competencia lectora. Ademais  do libro
de lectura Ética para o meu fillo   e similares, os alumnos terán ocasión  de ler outros
libros ou textos: artigos, contos, cómics, etc.

6.3.13. Contribución ao Proxecto TIC
- Utilización dos servicios  de Webex ou Falamos.edu.xunta.gal//AV en caso de

videoconferencias.

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais .

- Busca en internet, na casa, de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumno, e sempre con indicacións do docente.  Esa información será
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumnado
na rede e de facer ver que buscar información non é copiar ou imprimir unha
páxina  ou  similar  de  internet,  nin  limitarse  nunca  a  unha  soa  fonte  de
información (que case sempre soe ser a mesma).

6.4. Valores éticos, 3º ESO

6.4.1. Obxectivos xerais
- Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando

conciencia  da  propia  identidade,  das  características  e  experiencias  persoais,
respectando as diferencias cos outros e desenvolvendo a autoestima.

- Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade
nas  relacións  cos  outros,  manifestando  unha  actitude  aberta,  solidaria  e
respectuosa, rexeitando os estereotipos, os prexuízos e a violencia en todas as
súas formas.
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- Desenvolver  a  iniciativa  persoal,  actuar  con  autonomía,  asumindo
responsabilidades individuais e colectivas, e practicar formas de convivencia e
de participación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a mediación para
evitar e resolver os conflitos.

- Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as
obrigas que se derivan da declaracións internacionais de dereitos humanos, da
Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, identificando os
valores que os fundamentan.

- Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades
de todas as persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e as discriminacións
existentes  por  razón  de  sexo,  orixe,  crenzas,  diferencias  sociais,  orientación
afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da dignidade
humana e causa perturbadora da convivencia.

- Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
varóns, valorar a diferencia  de xéneros ou sexos rexeitando os estereotipos  e
prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na prevención da
chamada “violencia de xénero”.

- Coñecer  e  apreciar  os  principios  e  valores  que  fundamentan  e  lexitiman  os
sistemas democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia,
do  Estado  español  e  da  Unión  Europea,  tomando  conciencia  do  patrimonio
común e da diversidade social e cultural.

- Coñecer  os  fundamentos  do  modo  de  vida  democrático  e  aprender  a  obrar
baseándose  neles  nos  diferentes  ámbitos  da  convivencia.  Asumir  os  deberes
cidadáns na manutención dos bens comúns e recoñecer o papel do Estado como
garante dos servizos públicos.

- Coñecer as diversas formas de participación política, desenvolver habilidades de
diálogo  orientadas  á  participación  democrática  e  valorar  a  importancia  da
participación cidadá,  ben sexa na vida política institucionalizada,  ben noutras
formas de participación como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado.

- Coñecer  as  causas  que  provocan  a  violación  dos  DD  HH,  a  pobreza  e  a
desigualdade,  así  como  a  relación  entre  os  conflitos  armados  e  o
subdesenvolvemento. Valorar as accións encamiñadas á consecución da paz e da
seguridade  e  a  participación  activa  como medio  para  lograr  un mundo máis
xusto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade,
a igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando
por mostrar  respecto  crítico  polos  costumes  e  modos de  vida  de poboacións
distintas  á  propia  e  manifestar  comportamentos  solidarios  coas  persoas  e
colectivos desfavorecidos.
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- Coñecer  e  analizar  as  principais  teorías  éticas  que  máis  contribuíron  ao
recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas.

- Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e
conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación
da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica ante os modelos que se
transmiten  a  través  dos  medios  de  comunicación,  mediante  a  adquisición  de
destrezas básicas na utilización das fontes de información.

- Adquirir  un  pensamento  crítico,  desenvolver  un  criterio  propio  e  adquirir
habilidades para comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en
debates,  a  través  da  argumentación  documentada  e  razoada,  así  como  para
escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros.

- Practicar o diálogo coa realidade social en continuo proceso de transformación,
como instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación
dun proxecto de vida propio, na dimensión persoal, cívica e profesional.

6.4.2.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias   

Unidade 1. Cidadanía e democracia.                                                                         AVALIACIÓN I

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe  e
temporalización

Comp
etenci
as
clave

a,  b,  c,
d,  e,  g,
h,  l,  ñ,
o

1.Relación  entre
xustiza,  ética  e
política.

2.Democracia  e
xustiza.

3.A  noción  de
cidadanía.

4.Valores  da
Constitución
Española,  o  Estatuto
de  Autonomía  de
Galicia  e  da  Unión
Europea  en  relación
cos DD HH.

 5. A fundamentación
do  sistema
democrático.

 1.Recoñecer  o  vínculo  entre
xustiza, ética e política.

  2.Recoñecer  o  vínculo  entre
sistema democrático e xustiza.

  3.Saber  que  é  a  noción  de
cidadanía.

  4.Recoñecer os valores presentes
na Constitución Española, no EAG
e na UE.

   5.Ser consciente de que significa
fundamentar a democracia.

   6.Definir Estado de dereito.

   7.Saber o significado e función da
división  de  poderes  nun  sistema
democrático e de dereito.

   8. saber que a Constitución do 78

 1.Recoñece  o
vínculo  entre
xustiza,  ética  e
política.

Avaliación I

  2.Coñece o vínculo
entre  sistema
democrático  e
xustiza.

Avaliación I

  3.Sabe  que  é  a
noción de cidadanía.

Avaliación I

  4.Recoñece  os
valores  presentes  na

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC
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6.  O  Estado  de
dereito.

7.División  de
poderes.

8.Constitución
Española e DD HH.

9.Dereitos  dos
cidadáns  da  Unión
Europea.

é democrática por estar baseada nos
DD HH.

   9.Coñecer  os  dereitos  dos
cidadáns da UE.

Constitución
Española, no EAG e
na UE.

Avaliación I

5.É  consciente  de
que  significa
fundamentar  a
democracia.

Avaliación I

   6.Define Estado de
dereito.

Avaliación I

   7.Sabe  o
significado e función
da  división  de
poderes  nun sistema
democrático  e  de
dereito.

Avaliación I

8. Sabe  que  a
Constitución do 78 é
democrática  por
estar  baseada  nos
DD HH.

9.  Coñece  os
dereitos  dos
cidadáns da UE.

Unidade  2.  Democracia  e  DD  HH.
AVALIACIÓN II

a,  b,  c,
d,  e,  g,
h,  l,  ñ,
o

1.Dereito  e  ética.
Legalidade  e
lexitimidade.  

2.DD  HH  e
democracia.

3.DD HH na historia.

 1.Saber  a relación entre  dereito  e
ética,  e  entre   legalidade  e
lexitimidade.  

 2.Saber  a  relación  existente  entre
DD HH e democracia.

  3.Coñecer a aparición e evolución

 1.Coñece a relación
entre dereito e ética,
e entre  legalidade e
lexitimidade.  

Avaliación II

 2.Sabe  a  relación

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC
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4.Dereitos  da
Infancia.  

5.ONGs e DD HH.

6.Fundamentación
naturalista  dos  DD
HH.  DD  HH  e
convencionalismo.  O
relativismo  radical
como  crítica  aos  DD
HH.

7. ONU e  DD HH.

dos DD HH na historia.

4.Coñecer os Dereitos da Infancia.

5.Saber que son as  ONG e os seus
vínculos coa defensa dos DD HH.

6.Saber  como  é  a  fundamentación
naturalista dos DD HH.

.Coñecer  a  tese  do
convencionalismo sobre os DD HH.

Ter  conciencia  do  que  supón  o
relativismo radical como crítica aos
DD HH.

7. Coñecer a relación entre ONU e
DD HH.

existente  entre  DD
HH e democracia.

Avaliación II

  3.Sabe da aparición
e coñece a evolución
dos  DD  HH  na
historia.

Avaliación II

4.Coñece  os
Dereitos da Infancia.

Avaliación II

5.Sabe  que  son  as
ONG  e  os  seus
vínculos coa defensa
dos DD HH.

Valiación II

6.Sabe  como  é  a
fundamentación
naturalista  dos  DD
HH.

Coñece  a  tese  do
convencionalismo
sobre os DD HH.

Ten  conciencia  do
que  supón  o
relativismo  radical
como crítica aos DD
HH.

Avaliación II

7. Coñecer a relación
entre  ONU  e   DD
HH.

Avaliación II

Unidade 3. Investigación científica, técnica  e ética.
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a,  b,  c,
d,  e,  f,
g, h, l

1.Ética,  investigación
científica,  técnica  e
tecnoloxía.

2.  Tecnodependencia.
Biotecnoloxía.
Límites  da
investigación
científica.

   1.Coñecer cal é a relación entre
ética e as posibilidades e límites da
investigación  cientifico-
tecnolóxica.

   2.Saber que é a tecnodependencia,
a  biotecnoloxía  e  os  límites  da
investigación  científica  desde  a
perspectiva ético-política.

 1.Coñece  cal  é  a
relación entre ética e
as  posibilidades  e
límites  da
investigación
cientifico-
tecnolóxica.

Avaliación III

   2.Sabe  que  é  a
tecnodependencia,  a
biotecnoloxía  e  os
límites  da
investigación
científica  desde  a
perspectiva  ético-
política

Avaliación III

CSC
CAA
CSIEE
CBCL
CD
CCEC

CMC
CT

6.4.3. Contribución da materia á adquisición das competencias clave
O carácter integrador da materia contribúe á adquisición destas sete competencias:

1) Competencias sociais e cívicas: Valores Éticos debe propiciar a adquisición de
habilidades  para  vivir  en  sociedade  e  para  exercer  a  cidadanía  democrática:
participar,  tomar  decisións,  elixir  a  forma  axeitada  de  comportarse  e
responsabilizarse  das  consecuencias  derivadas  das  decisións.  Tamén  debe
reforzar a autoestima, a autonomía e a identidade persoal. A sensibilización ante
as  situacións  de  discriminación  e  inxustiza  permite  consolidar  os  valores  de
cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación
tanto no ámbito persoal como no social.

2) Contribúe tamén ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender,
pois  facilita  o  recoñecemento  das  propias  capacidades  e  carencias  e  as
habilidades, e permite exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección
da información na aula e fóra dela.

3) Poténciase  a  competencia  en  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor
desenvolvendo  a  autonomía  e  iniciativa  persoal,  pois  a  reflexión  sobre  as
relacións entre intelixencia,  sentimentos e emocións posibilita o coñecemento
dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional. O coñecemento de distintas
teorías  éticas  facilita  a  creación  dunha  sensibilidade  ética  propia  e  a
comprensión  da  necesidade  de  tomar  decisións  con  criterio  propio  e  asumir
responsabilidades.
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4) O diálogo e debate contribúe á competencia básica en comunicación lingüística:
esixe  practicar  a  escoita  e  exercitarse  na  exposición  e  na  argumentación,
verbalizar  os  conceptos,  formar  xuízos  e  estruturalos  de  forma  coherente.  O
mesmo cabe dicir da lectura e a escritura.

5) A  necesidade  de  buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información  de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital.

6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade
plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar
a competencia en conciencia e expresións culturais.

7) Ser consciente  da importancia  do uso responsable dos recursos naturais  e da
necesidade dun consumo responsable e unha forma de vida saudable contribúe a
competencia en conciencia e competencia en ciencias e tecnoloxías, así como
acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e saber
seleccionala e utilizala debidamente.

6.4.4. Temporalización: distribución dos tres temas (cinco unidades didácticas)
Unha unidade por período avaliativo.

No  caso  de  utilizar  o  libro  de  texto   (Editorial  Vicens  Vives,  edición  en  galego,
distribuído  polo  propio  IES),  o  docente  atopará  o  indicado  en  6.4.3  deste  xeito  (o
primeiro díxito é o tema do libro; o segundo, o apartado dese tema):

Unidade 1: no libro, nos apartados 3.2  e 3.3 (xustiza/ética/política), 3.4-5 (democracia e
xustiza, cidadanía), 4.1 (valores da democracia e Constitución Española e 4.5 (UE), 5.3
(ONU/DD HH), 4.2-3-4 (Constitución Española), 4.5  (Dereitos cidadáns da UE).

Unidade 2:  5.2 (DD HH na Historia), 5.5 (ONG e DD HH), 5.1 (Fundamentación dos
DD HH), 5.3 e 5.5 (ONU e DD HH).

Unidade 3: tema 6 do libro.

6.4.5. Criterios xerais de avaliación
- Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas

situacións de conflito.  Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións,
asumindo as responsabilidades que delas se derivan.

- Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.

- Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas,
recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a
súa orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración.

- Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade,
identificar  os  problemas  éticos  xerados  desde  diversas  posicións  morais  e
propoñer estratexias para a súa resolución.
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- Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas.

- Recoñecer  e  distinguir  as  dimensións  ética,  xurídica  e  política  dos  DD HH.
Valorar estes como principal referencia ética, en tanto que exixencia mínima de
xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes.
Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociais  e
culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de DD HH.

- Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como
forma de convivencia social e política e identificar os valores e principios morais
en que se sustenta.

- Valorar  de  forma argumentada,  a  importancia  da participación  cidadá  para o
funcionamento  das  institucións  democráticas  e  da  formación  da  opinión,  de
acordo con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.

- Analizar  as  causas  que  provocan  os  principias  problemas  sociais  do  mundo
actual utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de
comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de
vida máis xustas.

- Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das
mulleres  e  poñer  de manifesto as súas  contribucións  en todos os  campos do
saber ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar
as causas e factores de discriminación.

- Fundamentar as propias posicións utilizando a argumentación e o diálogo, con
claridade, precisión, coherencia e respecto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global  e  comprender  a necesidade de
compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia.

6.4.6.  Metodoloxía e materiais didácticos
Preténdese que sexa participativa mediante debates e lecturas compartidas, ou incluso a
construción  colectiva  na  aula  dos  propios  contidos  da  unidade  con  orientacións  do
docente. Tamén haberá unha metodoloxía expositiva polo docente, mínima dentro do
posible  (ver  arriba),  e  en  calquera  caso  “a  posteriori”:  partindo  de  casos  ou  textos
concretos (antropolóxicos, periodísticos, de ficción), documentais, etc., ir achegándose a
conclusións a modo de contidos básicos da unidade e sempre a través do diálogo na
aula.  Haberá  traballos  elaborados individualmente,  en parella  ou entre  tres  ou catro
persoas que serán expostos na aula con posterior diálogo ou debate. A utilización de
libros de lectura (PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO) como  Ética
para o meu fillo (localizable en pdf na rede) ou Política para Amador (fragmentos: faise
demasiado difícil para os actuais alumnos desta idade), ambos de Fernando Savater e
ambos  en  Ariel,   son un  recurso  para  ler  colectiva  e  individualmente,  dando pé  a
actividades baseadas nestes textos.

Pódense utilizar fragmentos de películas de ficción ou documentais, ou libros de ficción
ou  non  ficción  (relatos  autobiográficos,  ensaios,  etc.)  .  Xa  falamos  antes  da
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oportunidade de ler relatos breves: a literatura préstase a ser utilizada con bos resultados
nesta materia.

6.4.7. Procedementos e instrumentos de avaliación
- Observación do traballo na aula, participación e colaboración nas actividades e

debates.

- Valorar  a  capacidade  e  hábito  de  expresión  adecuada  (coherente,  clara  e
respectuosa cos demais).

- Actividades escritas breves , na aula ou fóra dela.

- Traballos  relacionados  coas  unidades  didácticas  da  avaliación  en  cuestión
elaborados individualmente,  en parella ou en grupos de tres ou catro persoas
como máximo, con exposición na aula e debate colectivo posterior.

- Debates sobre os contidos das unidades.

6.4.8. Criterios de cualificación
Distinguimos dúas partes en cada avaliación: 1) a correspondente á unidade didáctica
mesma, e 2) o traballo en equipo de cada avaliación:

1) A cualificación global de cada unha das avaliacións será comprendida segundo
esta proporción:

Ata un 60% será obtida coas diferentes actividades e tarefas concretas e breves,
escritas  ou orais,  sobre os  contidos  dese tema propio da avaliación  e/ou dos
documentos,  escritos  ou  audiovisuais,  que  o  docente  escolla  como apoio  ou
ilustración.

Ata un 10% pola participación habitual  nos debates ou diálogos na aula  con
actitude respectuosa e tolerante.

2) Ata un 15% pola elaboración por escrito dun traballo individual, en parella ou en
equipo (tres ou catro persoas) seguindo as orientacións do docente e entregado
realmente acabado na data fixada. O tema dese traballo debe estar en principio
relacionado  cos  contidos  desenvolvidos  nesa  avaliación,  mais  deixando unha
ampla  marxe   para  que  os  temas  sexan  escollidos  segundo  os  intereses  do
alumnado (sempre  que  haxa  unha visible  relación  coa  materia).  Á parte  dos
temas convencionais para facer o traballo, pódense utilizar como base a lectura
dalgún capítulo ou fragmento dun libro (os xa ditos de Savater, por exemplo), ou
película, etc., se o docente o estima oportuno.

Ata  un  15%  pola  exposición  e  defensa  argumentada  dese  traballo  (se  está
realmente acabado), na aula e na data fixada.

A  cualificación final de curso dependerá da media deses tres períodos.

En  caso  de  copia  ou  engano nalgunha  das  probas  ou  traballos,  e  aí  incluímos  o
indebido uso do teléfono móbil ou aparatos electrónicos semellantes, que deben estar
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apagados durante unha proba,  esa actividade,  proba ou traballo  será cualificado  con
cero puntos.

Ao rematar o curso haberá unha proba escrita extraordinaria, cualificada de cero a dez
puntos, onde o alumno poda, se é o caso, aprobar a materia. Estará composta de varias
preguntas sobre as distintas unidades temáticas. E o mesmo en xullo (antes setembro).
(Sen embargo o docente é quen de substituír esas probas por traballos extras se o estima
conveniente, sempre que sexan individuais).

6.4.9. Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia de
Valores Éticos de 3º da ESO
Especificamos a continuación por Unidades Didácticas que estándares de aprendizaxe
avaliables  ten  que  dominar  necesariamente  (“mínimos”)  o  estudante  para  superar  a
materia de Valores Éticos de 3º da ESO. Ver arriba apartado 6.4.2, cuarta columna:

Unidade Didáctica 1:  1, 2,  8 e 9.

Unidade  Didáctica 2:  3, 6 e 7.

Unidade Didáctica 3:  1.

6.4.10. Medidas de atención á diversidade e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á diversidade, teranse en conta
as  comunicacións  e  a  información  facilitada  polo  Departamento  de Orientación.  Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra dela
(actividades,  textos,  etc.,  pensados  para  a  súa  situación).  O mesmo cabe  dicir  para
aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

6.4.11. Contribución ao Proxecto Lingüístico
A materia impártese en galego. Está igualmente en galego o libro antes dito, Ética para
o meu fillo, caso de ser utilizado.

6.4.12. Contribución ao Proxecto Lector
Preténdense que o alumnado acade unha mellor competencia lectora. Ademais  do libro
de lectura Ética para o meu fillo  e similares, os alumnos terán ocasión  de ler outros
libros ou textos: artigos, contos, cómics, etc. (E o libro de texto, caso de ser utilizado).

6.4.13. Contribución ao Proxecto TIC
- Utilización da Aula Virtual, e de Webex ou Falamos.edu.xunta.gal//AV en caso

de videoconferencia.

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais.

- Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumno, e sempre con indicacións do docente. Esa información sería
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumno na
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rede  e  de  facer  ver  que  buscar  información  non é  copiar  ou  imprimir  unha
páxina, nin limitarse nunca a unha soa fonte de información (que case sempre
soe ser a mesma).

6.5. Valores éticos, 4º ESO

6.5.1. Obxectivos xerais
- Recoñecer a condición humana na súa dimensión individual e social, tomando

conciencia  da  propia  identidade,  das  características  e  experiencias  persoais,
respectando as diferencias cos outros e desenvolvendo a autoestima.

- Coñecer e expresar os sentimentos e as emocións e desenvolver a afectividade
nas  relacións  cos  outros,  manifestando  unha  actitude  aberta,  solidaria  e
respectuosa, rexeitando os estereotipos, os prexuízos e a violencia en todas as
súas formas.

- Desenvolver  a  iniciativa  persoal,  actuar  con  autonomía,  asumindo
responsabilidades individuais e colectivas, e practicar formas de convivencia e
de participación baseadas no respecto, utilizando o diálogo e a mediación para
evitar e resolver os conflitos.

- Coñecer, valorar e exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes e as
obrigas que se derivan da declaracións internacionais de dereitos humanos, da
Constitución Española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, identificando os
valores que os fundamentan.

- Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como
enriquecedora da convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades
de todas as persoas, rexeitando as situacións de inxustiza e as discriminacións
existentes  por  razón  de  sexo,  orixe,  crenzas,  diferencias  sociais,  orientación
afectivo-sexual ou de calquera outro tipo, como unha vulneración da dignidade
humana e causa perturbadora da convivencia.

- Recoñecer e asumir a igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e
varóns, valorar a diferencia  de xéneros ou sexos rexeitando os estereotipos  e
prexuízos que supoñan discriminación e participar activamente na prevención da
chamada “violencia de xénero”.

- Coñecer  e  apreciar  os  principios  e  valores  que  fundamentan  e  lexitiman  os
sistemas democráticos e o funcionamento da Comunidade Autónoma de Galicia,
do  Estado  español  e  da  Unión  Europea,  tomando  conciencia  do  patrimonio
común e da diversidade social e cultural.

- Coñecer  os  fundamentos  do  modo  de  vida  democrático  e  aprender  a  obrar
baseándose  neles  nos  diferentes  ámbitos  da  convivencia.  Asumir  os  deberes
cidadáns na manutención dos bens comúns e recoñecer o papel do Estado como
garante dos servizos públicos.

- Coñecer as diversas formas de participación política, desenvolver habilidades de
diálogo  orientadas  á  participación  democrática  e  valorar  a  importancia  da
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participación cidadá,  ben sexa na vida política institucionalizada,  ben noutras
formas de participación como a cooperación, o asociacionismo e o voluntariado.

- Coñecer  as  causas  que  provocan  a  violación  dos  DD  HH,  a  pobreza  e  a
desigualdade,  así  como  a  relación  entre  os  conflitos  armados  e  o
subdesenvolvemento. Valorar as accións encamiñadas á consecución da paz e da
seguridade  e  a  participación  activa  como medio  para  lograr  un mundo máis
xusto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global, baseada nos valores da liberdade,
a igualdade e a xustiza e implicarse activamente na súa realización, comezando
por mostrar  respecto  crítico  polos  costumes  e  modos de  vida  de poboacións
distintas  á  propia  e  manifestar  comportamentos  solidarios  coas  persoas  e
colectivos desfavorecidos.

- Coñecer  e  analizar  as  principais  teorías  éticas  que  máis  contribuíron  ao
recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas.

- Identificar as posicións morais que están na orixe dos principais problemas e
conflitos do mundo actual, valorar a importancia da análise ética na orientación
da súa resolución e desenvolver unha actitude crítica ante os modelos que se
transmiten  a  través  dos  medios  de  comunicación,  mediante  a  adquisición  de
destrezas básicas na utilización das fontes de información.

- Adquirir  un  pensamento  crítico,  desenvolver  un  criterio  propio  e  adquirir
habilidades para comunicar as propias ideas e defender as propias posicións en
debates,  a  través  da  argumentación  documentada  e  razoada,  así  como  para
escoitar e valorar as razóns e argumentos dos outros.

- Practicar o diálogo coa realidade social en continuo proceso de transformación,
como instrumento para a análise crítica das conviccións persoais e a formulación
dun proxecto de vida propio, na dimensión persoal, cívica e profesional.

6.5.2.  Obxectivos,  contidos,  criterios  de  avaliación,  estándares  de  aprendizaxe  e
temporalización, e competencias

Ob
-
xec
.

Contidos Crit. Avaliación Estándares  de
aprendizaxe  e
temporalización

Unidade 1. Ética e  DD
HH

           AVALIACIÓN I

a

b

c

1. A dignidade da persoa
e  os  DD  HH.  Análise
dos termos principais do
Artigo  1  da  DUDH da
ONU  (razón,

   1.  Interpretar  e  valorar  a
importancia  da  dignidade  da
persoa como o valor do que parte
e  no  que  se  fundamenta  a
DUDH.

1.  Identifica a orixe dos
dereitos  que  establece  a
DUDH na dignidade  do
ser humano en tanto que
persoa  e  os  atributos

CSC

CAA

CSIEE
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d

e

g

h

conciencia, liberdade).

2.  Estado,  dereitos  dos
individuos e DD HH.

3.  Medios  de
comunicación de masas
e  socialización.  Perigos
e conflitos entre dereito
á información, liberdade
de  expresión  e  dereitos
dos individuos.

4.  Ética  e  defensa  dos
DD HH.

5.  A ética  de  Kant  en
relación cos DD HH e o
Artigo  1  da  DUDH da
ONU.  Habermas  e  o
imperativo kantiano.

   2.  Explicar,  baseándose  na
DUDH, os principios que deben
rexer  as  relacións  entre  a
cidadanía  e  o  Estado,  para
favorecer o seu cumprimento.

3.  Explicar  a  socialización  e  a
súa  relación  cos  MCM,
valorando os seus efectos na vida
e  na  moral  das  persoas  e  da
sociedade,

   4.  Recoñecer  a  necesidade
dunha reflexión ética é no mundo
actual  pola  magnitude  dos  seus
riscos...

   5.  Distinguir  os  principais
valores  éticos  nos  que  se
fundamenta  a  éticas  formal
kantiana,  sinalando  a
importancia  que  Kant  atribúe  á
autonomía da persoa. Recoñecer
ai mpronta kantiana na DUDH e
especialmente  no  seu
fundamental  Artigo  1.  E
presentación da ética do discurso
de Habermas  como ética formal
con semellanzas á kantiana.

  

inherentes  á  súa
natureza,  e  identifica  na
DUDH  os  atributos
esenciais do ser humano:
razón,  conciencia  e
liberdade.

Avaliación I

2. Comenta oralmente ou
por  escrito,  segundo  os
artigos 12-17, os dereitos
do  individuo  que  o
Estado  debe  respectar  e
fomentar,  e  explica  os
límites  do  Estado  que
establecen os artigos 18-
21,  ao  determinar  as
liberdades  das  persoas
que aquél  debe protexer
e respectar.

Avaliación I

3.  Describe  e  valora  o
proceso de socialización,
mediante  a  que  se
interiorizan   valores,
normas  e  costumes,  e
valora a  regulación ética
e  xurídica  do  uso  de
MCM,  respectando  o
dereito á información e á
liberdade de expresión.

Avaliación I

4.Valora a  importancia
da  reflexión  ética  hoxe,
como  instrumento  de
protección  dos  DD  HH
ante  o  perigo  dos
grandes  intereses
políticos  e  económicos
non  democráticos  e
grupos  violentos  ou
terroristas.

CBCL

CD

CCEC
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Avaliación I

5.  Explica  as
características  da  ética
kantiana  (formal,
universal e racional), así
como  a  importancia  da
súa  achega  á  ética
universal,  e  sabe
recoñecer  a impronta de
Kant  na  DUDH  e  na
creación  da  ONU,  así
como  na  redacción  do
Artigo  1  da  DUDH.
Recoñece  ademais  a
relación  entre  as  éticas
kantiana e habermasiana.

Avaliación I

Unidade 2. Democracia e DD HH.                                                                          AVALIACIÓN II

a

b

c

d

e

f

h

l

1. Democracia e xustiza.
Deberes  civicos  e
defensa dos DD HH.

2.  DD  HH  e  tese
relativista.

3. O Estado e a defensa
dos DD HH.

4.  Dereito  e  leis
xurídicas,  e  conflitos
entre  principios  éticos
individuais  e  normas
sociais.

 5. DD HH como ideais
de conduta.  Defensa da
súa  aplicación.
Organismos  que
traballan na defensa dos
DD HH.

6.  Dereito  á  seguridade
e  á  paz.  As  Forzas

 1. Entender a democracia non só
como  unha  forma  de  goberno,
senón  como  un  estilo  de  vida
onde o “cidadán” é consciente do
seu  deber,  colaborando  na
defensa  e  na  difusión  dos  DD
HH  tanto  na  súa  vida  persoal
como na social,  e especialmente
no seu IES.

2. Explicar a tese do relativismo
cultural  e  moral  e  as  posibles
contradicións coa DUDH.

3.  Reflexión  sobre  o  deber  da
cidadanía  e  os  Estados  de
promover o ensino e difusión dos
valores  dos  DD  HH  como
instrumentos indispensables para
a  defensa  da  dignidade  das
persoas,  ante  o  perigo  que  o
fenómeno da globalización pode
representar para a destrución do
planeta  e  a  deshumanización da

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

Avaliación II

CSC

CAA

CSIEE

CBCL

CD

CCEC

CMCC
T
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Armadas  na
Constitución Española e
as súas misións a favor
da  seguridade  e  a  paz
internacional.

7.Organizacións
internacionais e a busca
da paz.

persoa.

 4. Apreciar a necesidade das leis
xurídicas  no  Estado,  para
garantir o respecto aos DD HH, e
disertar sobre dilemas morais de
conflito  entre  deberes  éticos  e
cívicos  que  lle  impoñen  as  leis
xurídicas.

   5..  Valorar  os DD HH como
conxunto  de  ideais,  tendo
presentes  os  problemas  e  as
deficiencias  na  súa  aplicación,
indicando  a  importancia  das
institucións   que  traballan  pola
defensa deles.

   6. Entender a paz e seguridade
como  dereito  recoñecido  na
DUDH  e  un  compromiso  dos
españois  a  nivel  nacional  e
internacional  recoñecido  na
Constitución  do  78,  e  coecer  a
misión atribuída na Constitución
española ás Forzas Armadas e a
súa  relación  cos  compromisos
que  España  ten  cos  organismos
internacionais .  

   7.    Coñece  as  misións,
importancia  e  dificultades  das
organizacións internacionais que,
na defensa e aplicación dos DD
HH,  traballan  por  conseguir  a
paz.

 

 

2.  É  consciente  nos
debates  ou  comentarios
da  contradición  entre  o
relativismo moral radical
e o espírito da DUDH e
as  polémicas  que  pode
traer consigo.

Avaliación II

3. Comenta o deber ético
e  político  que  teñen
todos os estados, ante os
riscos  da  globalización,
de  tomar  medidas  de
protección  dos  DD HH,
a  obriga  de  fomentar  o
ensino  dos  seus  valores
éticos e a súa vixencia, e
a  necesidade  de
respectalos  en  todo  o
mundo.

Avaliación II

4.  Explica  finalidade  e
trazos  das  leis  xurídicas
e  a  súa  xustificación
ética,  base  da  súa
lexitimidade  e
obediencia.,  e  debate
sobre  sobre  conflitos
entre  os  valores  e
principios  éticos  do
individuo  e  os  da  orde
civil,  formulando
solucións  razoadas,  en
casos  como  os  de
desobediencia  civil  e
obxección de conciencia.

Avaliación II

5.  Fundamenta  con
argumentos  a
importancia dos DD HH
como ideais dos Estados,
e  recoñece  osproblemas
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que  aínda  teñen  que
superar,  e  sinala
deficiencias no exercicio
dos dereitos económicos
e  sociais  (pobreza,
educación,  saúde,
emprego, vivenda, etc.).

Avaliación II

6.Pode  disertar  en
pequenos  grupos  sobre
seguridade  e  paz  como
un  dereito  fundamental
das  persoas,  e  coñece,
analiza  os compromisos
internacionais  realizados
por España en defensa da
paz  e  a  protección  dos
DD HH,  como  membro
de  organismos
internacionais,  e  explica
a importancia  da misión
das  forzas  armadas  en
situacións de emerxencia
e  axuda  humanitaria,
tanto  nacionais  como
internacionais.

Avaliación II

7. É quen de analizar as
consecuencias  dos
conflitos  armados
apreciando a importancia
das  organizacións
internacionais  que
promoven  e  vixían  o
cumprimento dun dereito
internacional
fundamentado  na
DUDH.

Avaliación II

Unidade 3. Ciencia, tecnoloxía e ética.                                                                  AVALIACIÓN III

a 1.Ética,  investigación    1.Recoñecer  a  relación  entre  1.Recoñece  a  relación CSC
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b

c

d

e

g

h

o

científica,  técnica  e
tecnoloxía.

2.Tecnodependencia.
Biotecnoloxía.  Límites
da  investigación
científica.

ética e os límites e posibilidades
da ciencia e a tecnoloxía.

   2.Saber  que  é  a
tecnodependencia,  a
biotecnoloxía  e  cales  son  os
límites  ético-políticos  da
investigación  cientifico-
tecnolóxica.

entre ética e os límites e
posibilidades  da  ciencia
e a tecnoloxía.

Avaliación III

   2.Sabe  que  é  a
tecnodependencia,  a
biotecnoloxía e cales son
os límites ético-políticos
da  investigación
cientifico-tecnolóxica.

Avaliación III

CAA

CSIEE

CBCL

CD

CCEC

CMCC
T

6.5.3. Contribución da materia á adquisición das competencias clave
O carácter integrador da materia contribúe á adquisición destas sete competencias, que
podemos  afirmar  terán  presencia  en  cada  unha  das  unidades  temáticas  ou  tópicos
tratados na aula nalgún momento do curso:

1) CSC Competencias sociais e cívicas: Valores Éticos debe propiciar a adquisición
de habilidades para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía democrática:
participar,  tomar  decisións,  elixir  a  forma  axeitada  de  comportarse  e
responsabilizarse  das  consecuencias  derivadas  das  decisións.  Tamén  debe
reforzar a autoestima, a autonomía e a identidade persoal. A sensibilización ante
as  situacións  de  discriminación  e  inxustiza  permite  consolidar  os  valores  de
cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e participación
tanto no ámbito persoal como no social.

2) CAA  Contribúe  tamén  ao  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a
aprender, pois facilita o recoñecemento das propias capacidades e carencias e as
habilidades, e permite exercitar a lectura, escritura e expresión oral, e a selección
da información na aula e fóra dela.

3) CSIEE Poténciase a competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor
desenvolvendo  a  autonomía  e  iniciativa  persoal,  pois  a  reflexión  sobre  as
relacións entre intelixencia,  sentimentos e emocións posibilita o coñecemento
dun mesmo, o autocontrol e o equilibrio emocional. O coñecemento de distintas
teorías  éticas  facilita  a  creación  dunha  sensibilidade  ética  propia  e  a
comprensión  da  necesidade  de  tomar  decisións  con  criterio  propio  e  asumir
responsabilidades.

4) CBCL O diálogo  e  debate  contribúe  á  competencia  básica  en  comunicación
lingüística:  esixe  practicar  a  escoita  e  exercitarse  na  exposición  e  na
argumentación, verbalizar os conceptos, formar xuízos e estruturalos de forma
coherente. O mesmo cabe dicir da lectura e a escritura.
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5) CD A necesidade de buscar, analizar, sintetizar e relacionar a información de
distintas  fontes,  contribúe  a  desenvolver  a  competencia  no  tratamento  da
información e competencia dixital.

6) CCEC O desenvolvemento  de  habilidades  sociais  para  a  convivencia  nunha
sociedade plural esixe apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións,
e mellorar a competencia en conciencia e expresións culturais.

7) CMCCT Ser consciente da importancia do uso responsable dos recursos naturais
e  da  necesidade  dun  consumo  responsable  e  unha  forma  de  vida  saudable
contribúe a competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxías, así
como acceder de forma razoable e crítica a internet para buscar información e
saber seleccionala e utilizala debidamente.

6.5.4. Temporalización: distribución dos tres temas (catro unidades temáticas)
En cada período avaliativo, unha das tres unidades didácticas.

6.5.5. Criterios xerais de avaliación
- Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas

situacións de conflito.  Razoar sobre as motivacións das condutas e eleccións,
asumindo as responsabilidades que delas se derivan.

- Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal.

- Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas,
recoñecer distintos sistemas de valores e identificar dilemas morais que teñen a
súa orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración.

- Mediante  a  formulación  de  dilemas  morais  sobre  cuestións  de  actualidade,
identificar  os  problemas  éticos  xerados  desde  diversas  posicións  morais  e
propoñer estratexias para a súa resolución.

- Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas.

- Recoñecer  e  distinguir  as  dimensións  ética,  xurídica  e  política  dos  DD HH.
Valorar estes como principal referencia ética, en tanto que exixencia mínima de
xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes.
Identificar  a  evolución  dos  dereitos  cívicos,  políticos,  económicos,  sociais  e
culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de DD HH.

- Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como
forma de convivencia social e política e identificar os valores e principios morais
en que se sustenta.

- Valorar  de  forma argumentada,  a  importancia  da participación  cidadá  para o
funcionamento  das  institucións  democráticas  e  da  formación  da  opinión,  de
acordo con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable.

- Analizar  as  causas  que  provocan  os  principias  problemas  sociais  do  mundo
actual utilizando de forma crítica a información que proporcionan os medios de
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comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de
vida máis xustas.

- Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das
mulleres  e  poñer  de manifesto as súas  contribucións  en todos os  campos do
saber ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar
as causas e factores de discriminación.

- Fundamentar as propias posicións utilizando a argumentación e o diálogo, con
claridade, precisión, coherencia e respecto.

- Recoñecerse membros dunha cidadanía global  e  comprender  a necesidade de
compartir uns mínimos morais posibilitadores da convivencia.

6.5.6. Metodoloxía e materiais didácticos
Preténdese que sexa participativa mediante debates e lecturas compartidas, ou incluso a
construción  colectiva  na  aula  dos  propios  contidos  da  unidade  con  orientacións  do
docente. Tamén haberá unha metodoloxía expositiva polo docente, mínima dentro do
posible  (ver  arriba),  e  en  calquera  caso  “a  posteriori”:  partindo  de  casos  ou  textos
concretos (antropolóxicos, periodísticos, de ficción), documentais, etc., ir achegándose a
conclusións  a  modo de  contidos  básicos  da  unidade  temática  e  sempre  a  través  do
diálogo na aula. Haberá traballos individuais, en parella ou en equipo de tres ou catro
persoas (non máis) e expostos na aula con posterior diálogo ou debate. A utilización de
libros de lectura (PROXECTO LECTOR, PROXECTO LINGÜÍSTICO) como  Ética
para o meu fillo (localizable en pdf na rede) ou Política para Amador (fragmentos: faise
demasiado difícil para os actuais alumnos desta idade), ambos de Fernando Savater e
ambos en Ariel,  facilitan a ocasión para ler colectiva e individualmente, dando pé a
actividades baseadas nestes textos.

Pódense utilizar fragmentos de películas de ficción ou documentais, ou libros de ficción
ou non ficción (relatos autobiográficos, ensaios, etc.) para  traballar fóra da aula. Xa
falamos antes da oportunidade de ler relatos breves: a literatura préstase a ser utilizada
con bos resultados nesta materia.

6.5.7. Procedementos e instrumentos de avaliación
- Observación do traballo na aula, participación e colaboración nas actividades e

debates.

- Valorar  a  capacidade  e  hábito  de  expresión  adecuada  (coherente,  clara  e
respectuosa cos demais).

- Actividades escritas breves, na aula ou fóra dela.

- Traballos  relacionados  cos  temas  da  avaliación  en  cuestión  elaborados
individualmente, en parella ou en grupos de tres ou catro persoas como máximo,
con exposición na aula e debate colectivo posterior.

- Debates sobre os contidos das unidades.
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6.5.8. Criterios de cualificación
Distinguimos dúas partes en cada avaliación: 1) a correspondente á unidade didáctica
mesma, e 2) o traballo, en equipo ou non,  de cada avaliación:

1) A cualificación global de cada unha das avaliacións será comprendida segundo
esta proporción:

Ata un 60% será obtida coas diferentes actividades e tarefas concretas e breves,
escritas ou orais, sobre os contidos do tema propio de cada avaliación e/ou dos
documentos,  escritos  ou  audiovisuais,  que  o  docente  escolla  como apoio  ou
ilustración.

Ata un 10% pola participación habitual  nos debates ou diálogos na aula  con
actitude respectuosa e tolerante.

2) Ata un 15% pola elaboración por escrito dun traballo individual, en parella ou en
equipo (tres ou catro persoas) seguindo as orientacións do docente e entregado
realmente acabado na data fixada. O tema dese traballo debe estar en principio
relacionado  cos  contidos  desenvolvidos  nesa  avaliación,  mais  deixando unha
ampla  marxe   para  que  os  temas  sexan  escollidos  segundo  os  intereses  do
alumnado (sempre que haxa unha visible  relación coa materia).  O tema dese
traballo pode ser convencional, ou, se así o estima o docente,  tomando como
base un fragmento ou capítulo dun libro, ou unha película.

Ata  un  15%  pola  exposición  e  defensa  argumentada  dese  traballo  (se  está
realmente acabado, pois se non a exposición non será permitida, coa conseguinte
perda dese 15%), na aula e na data fixada.

A  cualificación final de curso dependerá da media deses tres períodos.

En  caso  de  copia  ou  engano nalgunha  das  probas  ou  traballos,  e  aí  incluímos  o
indebido uso do teléfono móbil ou aparatos electrónicos semellantes, que deben estar
apagados durante unha proba,  esa proba,  traballo  ou actividade será cualificado  con
cero puntos.

Ao rematar o curso haberá unha  proba escrita extraordinaria, cualificada de cero a
dez puntos, onde o alumno poda, se é o caso, aprobar a materia. Estará composta de
varias  preguntas  sobre  as  distintas  unidades  temáticas.  E  o  mesmo en  xullo  (antes
setembro).  (Sen embargo, se o docente o estima conveniente,  esas probas poden ser
substituídas por traballos extras, sempre que sexan individuais).

6.5.9.  Grao mínimo dos estándares de aprendizaxe avaliables para superar a materia de
Valores Éticos de 4º da ESO
Especificamos a continuación por Unidades Didácticas que estándares de aprendizaxe
avaliables  ten  que  dominar  necesariamente  (“mínimos”)  o  estudante  para  superar  a
materia de Valores Éticos de 4º da ESO. Ver arriba apartado 6.5.2, cuarta columna:

Unidade Didáctica 1:  1  e 4.

Unidade  Didáctica 2:  3, 4 e 7.
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Unidade Didáctica 3: 2.

6.5.10. Medidas de atención á diversidade e Plan de Convivencia do Centro
Respecto ao Plan de Convivencia do Centro e á Atención á Diversidade,  teranse en
conta as comunicacións e a información facilitada polo Departamento de Orientación.
Os alumnos que repitan curso recibirán atención especial e reforzo na aula e/ou fóra
dela (actividades, textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe dicir para
aqueles alumnos que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario
un  tratamento  diferente  polo  profesor  cando  se  fagan  determinadas  actividades  ou
estudos.

6.5.11. Contribución ao Proxecto Lingüístico
A materia impártese en galego. Igualmente está en galego o  libro antes dito, Ética para
o meu fillo, caso de ser utilizado.

6.5.12. Contribución ao Proxecto Lector
Preténdense que o alumnado acade unha mellor competencia lectora. Ademais  do libro
de lectura Ética para o meu fillo  e similares, os alumnos terán ocasión  de ler outros
libros ou textos: artigos, contos, cómics, etc.

6.5.13. Contribución ao Proxecto TIC
- Utilización da Aula Virtual e de Webex ou Falamos.edu.xunta.gal//AV en caso

de videoconferencia.

- Utilización  da  pizarra  dixital  de  aula  para  ver  fragmentos  de  filmes  ou
documentais.

- Busca en internet na casa de información sobre autores, teorías, textos, etc., por
parte do alumno, e sempre con indicacións do docente. Esa información sería
posteriormente comentada na aula entre todos. Trátase de orientar ao alumno na
rede  e  de  facer  ver  que  buscar  información  non é  copiar  ou  imprimir  unha
páxina, nin limitarse nunca a unha soa fonte de información.
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