
Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

CIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020ADAPTAPROGRAMACIÓN

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020.

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO:  2º BACHARELATO
MATERIA: Hª DA FILOSOFÍA
DEPARTAMENTO:FILOSOFÍA
DATA:10-05-2020



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

                                                                                                                                                                                                    

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1ª AVALIACIÓN
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Competencias

B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis 
salientables da historia da filosofía, e ser capaz de transferir os 
coñecementos a outros/as autores/as ou problemas.

.HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos máis salientables 
dos/das autores/as estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da 
argumentación e as formulacións que se defenden, e é quen de 
transferir os coñecementos a outros/as autores/as ou problemas. CCL
HFB1.1.2. 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.CAA
▪ CCL
HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas presentes no texto, en 
relación coa filosofía do/da autor/a e os contidos estudados.CAA
▪ CCL

B1.2. Argumentar con claridade e capacidade crítica,  por escrito, 
as súas propias opinións sobre os problemas fundamentais da 
filosofía, dialogando de xeito razoado con outras posicións 
diferentes

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con claridade e cohe-
rencia, tanto oralmente como por escrito.CCL
▪ CSIEE

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o 
primeiro 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.

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, 
mundo intelixible, ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, 
dualismo, reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, virtude e 
xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor.CCL
HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
como na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Platón, 
analizando a relación entre realidade e coñecemento, a concepción 
dualista do ser humano e a dimensión antropolóxica e política da 
virtude.CCL
HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente presocrática en relación 
á orixe do Cosmos, os conceptos fundamentais da dialéctica de 
Sócrates e o convencionalismo democrático e o relativismo moral dos 
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sofistas, identificando os problemas da filosofía antiga, e relacionando 
esas respostas coas solucións achegadas por Platón.CAA
HFB2.1.4. 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, o 
nacemento das utopías sociais, o sentido do gobernante-filósofo ou a 
súa defensa da inclusión das mulleres na educación.CSC

                                                     2ª AVALIACIÓN
B4.1. Comprender a importancia do xiro do pensamento 
occidental que se deu no Renacemento e que anticipa a 
modernidade,,e as implicacións da Revolución Científica,

HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do pensamento
científico que se deu no Renacemento, e describe as respostas da 
filosofía humanista sobre a natureza humana.CMCCT

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, distinguíndoo e 
relacionándoo coa filosofía humanista e o monismo panteísta de 
Spinoza, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e nos cambios socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, 
método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e subxectivismo, 
entre outros, e aplícaos con rigor.
HFB4.2.2. 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
HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos 
coas solucións aportadas por Descartes.

B4.3. Coñecer o  liberalismo político de Locke, e valorar a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de
Locke, identificando os problemas da filosofía moderna, e relaciónaas 
coas solucións aportadas por Hume.

B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co 
racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e a filosofía 
ilustrada de Rousseau, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade
Moderna.

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, 
entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a 
priori, a posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión 
transcendental, idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, deber, 
imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, 
persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor
HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
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coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Kant, 
analizando as facultades e os límites do coñecemento, a lei moral e a 
paz perpetua, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval 
e moderna.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Durante  as  semanas   do  terceiro  trimestre  non  presencial,  o
departamento  de  filosofía  elaborou  un  plan  de  traballo,  con
actividades destinadas a  que os alumnos poidan recuperar  as
avaliacións suspensas durante o curso presencial.  E, outro para
que os  alumnos co  curso  aprobado poidan subir  a  nota  media
final. Para a realización de ditas actividades utilizarán o material
entregado pola profesora durante o curso presencial (no caso de
non dispoñer del poderan solicitalo).
- Recuperación das avaliacións

 A profesora  publicará,  na  páxina  webb  do  centro  tarefas  para
realizar, cun prazo de envío ao correo electrónico da profesora, que
as devolverá correxidas á semana seguinte.. 
-Recuperación  da  1ª  avaliación.  Entre  o  11  eo  18  de  maio.,  e
consistirá  na realización  dun texto de Platón e a elaboración da
pregunta “A orixe do cosmos nos presocráticos”. Na realización de
ditas tareas os estándares avaliables serán: 

HFB1.1.1,HFB1.12,HFB1.1.3.,HFB1.2.1,
HFB2.1.1, HFB2.1.2.HFB2.1.3..HFB2.1.4

-Recuperación  da 2ª avaliación  .  Entre  o 18  e o  25 de maio,  e
consistirá na elaboración dun texto de Descartes e a pregunta “O
liberalismo político de Locke”.Os estándares avaliables serán:

HFB1.1.1,HFB1.12,HFB1.1.3.,HFB1.2.2,HFB1.2.3,
HFB4.1.1,HFB4.2.1,HFB4.2.2. HFB4.3.3

A profesora  atenderá,  durante  a  realización  de  ditas  tarefas,  as
dúbidas que poidan ter a través do correo electrónico e da aula
virtual.
E, entre o 25  e o 29 comunicarase cos alumnos para informarlles o
resultado final.
-Reforzo e repaso.

Séguese o mesmo procedemento que no plan de recuperación. Só
cambian  os  textos  e  as  preguntas  teóricas(centradas  no  último
filósofo estudado en clase, sen tempo para facer o exame). 

Instrumentos:
-É obrigatoria a entrega de todas as actividades programadas para
a  recuperación  da-s  avaliación-s  e  puntuaranse  de  0-8  puntos.
Para a súa corrección aplicaranse as seguintes rúbricas:

-Capacidade para distinguir as ideas principais nun tema...1
-Utilización da teoría axeitada......1,5
-Capacidade de relacionar unhas ideas con outras....1,5
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-Capacidade de razoamento e argumentación....1,5
-Corrección expresiva e gramatical ....0,5
-Precisión no uso de conceptos........2 

-Os alumnos aprobados ao remate das clases presenciais poderan
mellorar a nota media final nun máximo de 2 puntos.
 Para conseguilos  terán que  realizar  todas  as  tarefas  no  tempo
fixado e aplícaranse na súa corrección  as mesmas rúbricas cas
actividades de recuperación pero coa seguinte valoración:

--Capacidade  para  distinguir  as  ideas  principais  nun
tema...0,25
-- Utilización da teoría axeitada.....0,5
--Capacidade de relacionar unhas ideas con outras...0,25
--Capacidade de razoamento e argumentación....0, 25
--Corrección expresiva e gramatical ....0,25
--Precisión no uso de conceptos.......0,5

Cualificación
final

A nota final é a media aritmética das dúas avaliacións presenciais. 
-Alumnos con media dun 5 ou superior: sumaráselle a nota
conseguida  coas  actividades  de  repaso  e  reforzo,
desenvolvidas no terceiro trimestre.
-Alumnos  cunha  media  inferior  a  5:  realizarán  todas  as
tarefas  de  recuperación  da-s  avaliación-s  suspensas.  No
caso de entregalas, a media final farase coas notas obtidas
con ditas tarefas.

Proba
extraordinaria
de setembro

O  departamento  elaborará  unhas  actividades  á  realizar,
seleccionadas entre as de recuperación realizadas durante o mes
de  maio.  Para  aprobar,  é  imprescindible  a  súa  entrega  no
calendario fixado polo centro e aplicaránselle as mesmas rúbricas.
A  nota  máis  alta  que  poden  alcanzar  será  un  8  dadas  as
oportunidades que tiveron para aprobar a materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado con materia pendente.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Comentarios  de  texto  e  desenvolvemento  de  preguntas
teóricas incluídas na programación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos
alumnos a máxima facilidade para comunicarse co profesor e,
proporcionaerlle en caso de necesidade,ía axuda  necesaria
para desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade
e extensión axustado a estas circunstancias. 

Materiais e recursos

Apuntes  da  materia  proporcionadas  ao  longo  das  dúas
avaliacións  con  clases  presenciais.  Vídeos  e  teoría
seleccionada pola profesora enviada aos alumnos ou colgada
na aula virtual,.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
IA través de correo electrónico, aula virtual e Abalar

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1ª Avaliación
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Competencias

B1.1. Ler comprensivamente e analizar de forma 
crítica textos significativos e breves, pertencentes a 
pensadores/as destacados/as.

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/as 
destacados/as, identifica a problemática e as solucións expostas 
(distinguindo as teses principais e a orde da argumentación) e 
relaciona os problemas propostos nos textos co estudado na unidade, 
e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, e/ou con 
saberes distintos da filosofía.

B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida 
de distintas fontes.

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos e comprende o 
seu significado, aplícaos con rigor e organízaos en esquemas ou 
mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles
para a comprensión da filosofía.

B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a 
importancia do saber racional en xeral e do 
filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación da realidade, 
valorando que a filosofía é, á vez, un saber e unha 
actitude que estimula a crítica, a autonomía, a 
creatividade e a innovación.

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes
prerracionais, como Fo mito ou a maxia.

B2.2. Identificar as dimensións teórica e práctica da 
filosofía, os seus obxectivos, as características, as 
disciplinas, os métodos e as funcións, 
relacionándoa paralelamente con outros saberes de
comprensión da realidade

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica
do labor filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía.

B2.4. Comprender e utilizar con precisión o 
vocabulario filosófico fundamental, realizando un 
glosario de termos de xeito colaborativo mediante 
as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías.

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón,
sentidos, mito, logos, arché, necesidade, continxencia, causa, 
existencia, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatism
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B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os 
seus modelos de explicación, as súas 
características, os seus métodos e a tipoloxía do 
saber científico, expondo as diferenzas e as 
coincidencias do ideal e a investigación científica co
saber filosófico, como pode ser a problemática da 
obxectividade ou a adecuación teoría-realidade, 
argumentando as propias opinións de xeito razoado 
e coherente.

FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos 
da ciencia, manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou 
modelo.

                                               2ª AVALIACIÓN
B5.2. Coñecer e explicar as implicacións filosóficas 
da evolución, en relación cos contidos metafísicos e
cos/coas pensadores/as xa estudados/as..

FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na 
teoría da evolución, como a consideración dinámica e dialéctica da 
vida ou o indeterminismo, entre outras

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira 
argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan o 
ser humano como tal, sendo o culturalmente 
adquirido condición para a innovación e a 
creatividade que caracterizan a especie.

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o compoñente natural 
innato do ser humano, e a súa relación cos elementos culturais que 
xorden nos procesos de antropoxénese e humanización, dando lugar á
identidade propia do ser humano.
FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da 
dialéctica evolutiva entre o xeneticamente innato e o culturalmente 
adquirido, condición para a innovación e a capacidade creativa que 
caracterizan a nosa especie.

B5.4. Valorar os coñecementos adquiridos nesta 
unidade, rexeitando os prexuízos tanto 
etnocéntricos como por motivos físicos, e tamén as 
actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión.

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos 
obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de adoptar prexuízos 
etnocéntricos para xulgar os seres humanos e as culturas
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B5.5. Coñecer e reflexionar sobre as concepcións 
filosóficas sobre o ser humano como tal que se 
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 
comparando semellanzas e diferenzas entre as 
sucesivas formulacións, analizando criticamente a 
influencia do contexto sociocultural na concepción 
filosófica, e valorando algunhas formulacións 
diverxentes que abriron camiño cara á 
consideración actual da persoa.

▪ FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente sobre o ser humano.

▪ FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores.

▪ FIB5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, creacionismo, antropocentris
mo, teocentrismo, alma, humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado de natureza, estado de civilización, existencia, liberdade,
emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros.

B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica 
proposicional e apreciar o seu valor para amosar o 
razoamento correcto e a expresión do pensamento 
como condición fundamental para as relacións 
humanas.

FIB 6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica 
de enunciados.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Durante  as  semanas   do  terceiro  trimestre  non  presencial,  o
departamento  de  filosofía  elaborou  un  plan  de  traballo,  con
actividades destinadas a  que os alumnos poidan recuperar as
avaliacións suspensas durante o curso presencial. E, outro para
que os alumnos co curso aprobado poidan subir  a nota media
final. Para a realización de ditas actividades utilizarán o material
entregado pola profesora durante o curso presencial (no caso de
non dispoñer del poderan solicitalo).

- Plan de recuperación.
Desenvólvese  desde  o  20  de  abril  ata  o  15  de  xuño  e  será
publicado periódicamente na páxina webb do centro.  Ao final de
cada  período   enviarán  ao  correo  da  profesora  as  actividades
correspondentes, que as devolverá correxidas ao longo da semana
seguinte á entrega. Entre o 15 e o 18 será a última oportunidade
para recoller as feitas fóra de prazo.
 O plan de recuperación incluirá dous tipos de actividades:
-1º-Elaborar  unhas  disertacións  sobre  un  tema  (a  un  dos
estándares de aprendizaxe) Para a elaboración de dita disertación
a profesora proporcionará,  aos alumnos,  un guión cos puntos a
seguir. 
2º-Actividades de comentario de texto, preguntas curtas.. nas que
os alumnos amosarán a comprensión e o manexo dos contidos e
conceptos das disertacións.
- Plan de reforzo e ampliación.
  Séguese o mesmo procedemento que no plan de recuperación
tan só cambian as actividades.

Instrumentos:
-É  obrigatoria  a  entrega  de  todas  as  actividades  programadas
para  a  recuperación  das  avaliacións  e  puntuaranse  de  0-8
puntos .Para a súa corrección aplicaranse as seguintes rúbricas:

-Presentación no prazo fixado ......0,25
-Corrección formal e ortográfica ....0,5
-Capacidade de razoamento e argumentación....1,25
-Capacidade de relacionar unhas ideas con outras....1
-Capacidade para distinguir as ideas principais nun tema...2
- Utilización da teoría axeitada......2
-Capacidade de síntese.....1

-Actividades  de  ampliación  puntuaranse  de  0-2  puntos.  Para
acadar os 2 puntos terán que terse realizado todas as tarefas no
tempo fixado. Na súa corrección aplicaranse as seguintes rúbricas:

-Corrección formal e ortográfica ....0,25
-Capacidade de razoamento e argumentación....0,25
-Capacidade de relacionar unhas ideas con outras...0,25
-Capacidade para distinguir as ideas principais nun  
tema…………….0,5
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- Utilización da teoría axeitada....0,5
-Capacidade de síntese.....0,25

-Estándares avaliables:

1º avaliación: FIB1.1.1.,FIB1.3.2. FIB2.1.2, FIB2.2.1.,FIB 2.4.1.,

FIB 3.4.1.

2º avaliación: :FIB 5.2.1.,FIB 5.3.1.FIB 5.4.1, FIB 5.5.1.,FIB 5.5.2 
.FIB 5.5.3.,FIB 6.14.1.. 

Cualificación
final

A  nota  final  é  a  media  aritmética  das  dúas   avaliacións
presenciais. 
-Se a media é un 5 ou superior, sumaráselle a nota conseguida
coas actividades de repaso e reforzo, desenvolvidas no terceiro
trimestre.
-No caso dos alumnos cunha media inferior a 5 terán que realizar
todas  as tarefas de recuperación da-s avaliación-s suspensas. No
caso de entregalas, a media final farase coas notas obtidas con
ditas tarefas.

Proba
extraordinaria
de setembro

O departamento seleccionará unhas actividades entre as de 
recuperación realizadas durante o mes de maio e xuño. Para 
aprobar, é imprescindible a súa entrega no calendario fixado polo 
centro e aplicaránselles as mesmas rúbricas. 
A nota máis alta que poden alcanzar será un 8 dadas as 
oportunidades que tiveron para aprobar a materia.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materia pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Comentarios de texto, vídeos, elaboración de temas e  
preguntas teóricas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos 
alumnos a máxima facilidade para comunicarse co profesor e, 
proporcionaerlle en caso de necesidade,a axuda  necesaria 
para desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade
e extensión axustado a estas circunstancias.

Materiais e recursos

Apuntes da materia proporcionadas ao longo das dúas 
avaliacións de clases presenciais. Vídeos e teoría 
seleccionada pola profesora enviada aos alumnos ou colgada 
na aula virtual,
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1ª AVALIACIÓN
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Competencias

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, diferenciándoa 
doutros tipos de saberes que estudan aspectos concretos da 
realidade e do individuo.

FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, 
opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, 
dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con
eles.  CAA 

1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental (onde, cando e por 
que xorde), distinguíndoa dos saberes prerracionais, o mito.

FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a 
mitolóxica, CCEC
FIB1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos da formación do 
Cosmos e o ser humano, pertencentes ao campo mitolóxico e ao 
campo racional, e extrae semellanzas e diferenzas nas formulacións. 
CCL

B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico da filosofía 
grega, a pregunta pola orixe, e coñecer as primeiras respostas 
dadas polos primeiros pensadores gregos.

FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta 
polo arché, coñece os seus autores e reflexiona por escrito sobre as 
solucións de interpretación da realidade expostas por Heráclito, 
Parménides e Demócrito.CCEC ,CCL

B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no século V a.C., 
explicando algunhas das ideas centrais de Sócrates e de 
Protágoras, e reflexionando sobre a aplicación práctica da 
filosofía respecto ao individuo e a sociedade en que vive.

FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano e a sociedade 
defendida por Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a 
súa propia postura. CSC

                                                    2ª AVALIACIÓN
B2.1. Comprender a profundidade da pregunta "quen son?", 
coñecendo algunhas respostas dadas desde a psicoloxía e a 
filosofía, reflexionar e valorar a importancia de coñecerse a si 
mesmo/a, e expresalo por escrito.

FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, 
temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, condutismo,  
psicanálise, e elabora un glosario con eses termos.  CCL

.B2.3. Coñecer e explicar as teses centrais dalgunhas teorías 
sobre a personalidade.

.FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e 
argumenta sobre iso. CCL

B2.5. Analizar que se entende por inconsciente no marco do FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente.CCEC
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pensamento da psicanálise.
B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a importancia da 
motivación e das emocións, como a curiosidade e o pracer de 
aprender, o desexo de lograr obxectivos, a satisfacción pola 
resolución de problemas, o agrado polo recoñecemento de éxito, 
a compracencia polo estímulo de iniciativas, etc.

FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a 
aprendizaxe, o rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de 
problemas, entre outros procesos.CAA,CCL

B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristótoles, 
reflexionando sobre a consideración e a relación entre a alma, o 
corpo e os afectos, que se analizan nesas teorías.

FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. CCEC
FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.CCEC

B2.18. Describir e comparar a concepción cartesiana do papel do
pensamento como aspecto que define o individuo, fronte ás 
concepcións materialistas e mecanicistas do home-máquina no 
materialismo francés do século XVIII.

FIB2.18.1. Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo 
existo".CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Durante  as  semanas   do  terceiro  trimestre  non  presencial,  o
departamento  de  filosofía  elaborou  un  plan  de  traballo,  con
actividades destinadas a  que os alumnos poidan subir  a  nota
media  final,  xa  que  non  hai  alumnos  con  algunha  avaliación
suspensa.,Para  a  realización  de  ditas  actividades  utilizarán  o
material entregado pola profesora durante o curso presencial (no
caso  de  non  dispoñer  del  poderan  solicitalo).E,serán  de  dous
tipos:

 -Elaborar  unhas  disertacións  sobre  un  tema referido  a  un  dos
estándares de aprendizaxe .. 
 -E,actividades  de  comentario  de  texto,síntese  ou  preguntas
curtas... nas que os alumnos manexarán os contidos e conceptos
nas disertacións realizadas con anterioridade, para valorar a súa
asimilación e comprensión.
A profesora  publicará,  na  páxina  webb  do  centro  tarefas  para
realizar,  cun prazo de envío ao correo electrónico da profesora,
que as devolverá correxidas á semana seguinte.
Entre o 15 e o 18 será a última oportunidade para recoller as feitas
fóra de prazo. 

Instrumentos:
- Actividades de reforzo puntuaranse de 0-2 puntos. Para acadar
os 2 puntos terán que terse realizado todas as tarefas no tempo
fixado e aplícaranse na súa corrección as seguintes rúbricas :
         -Presentación no prazo fixado ...…...0,25

-Corrección formal e ortográfica .…..0,25
-Capacidade de razoamento e argumentación……..0,25.
-Capacidade de relacionar unhas ideas con outras...0,25
-Capacidade  para  distinguir  as  ideas  principais  nun
tema…..0,25
- Utilización da teoría axeitada......0,5
-Capacidade de síntese.………....0,25

Cualificación
final

A nota final é a media aritmética das notas  dos alumnos antes da
suspensión  das  clases.  A  esa  nota  sumaranse  os  puntos
acadados  coas  actividades  realizadas  ao  longo  deste  terceiro
trimestre.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai alumnos con algunha avaliación suspensa.

Alumnado de
materia

pendente
Non hai alumnos pendentes
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Comentarios de textos e vídeos, elaboración de temas e 
preguntas curtas 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos
alumnos a máxima facilidade para comunicarse co profesor e,
proporcionaerlle en caso de necesidade,ía axuda  necesaria
para desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade
e extensión axustado a estas circunstancias. 

Materiais e recursos

Apuntes  da  materia  proporcionadas  ao  longo  das  dúas
avaliacións  con  clases  presenciais.  Vídeos  e  teoría
seleccionada pola profesora enviada aos alumnos ou colgada
na aula virtual,.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN VALORES 1º ESO

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 1º ESO
Os estándares de aprendizaxe imprescindibles para acadar as competencias clave recóllense a
continuación:
 

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
 A dignidade
da persoa

 -Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de adolescentes, as
súas  características  e  a  influencia  que  exercen  sobre  os  seus  membros  na
determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa información obtida. 
-Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente desenvolver a
autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta conforme aos valores éticos
libremente elixidos.

-Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables para integralos na súa
personalidade, e explica as razóns da súa elección. 

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

 -Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns valores éticos que guíen as
relacións interpersoais e utiliza a iniciativa persoal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, unha presentación gráfica das súas conclusións sobre este tema.

- Define os ámbitos da vida privada e a pública, así como o límite da liberdade humana, en 
ambos os casos.

-Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de respecto cara ao dereito que todos os 
seres humano teñen a sentir, pensar e actuar de forma diferente, a equivocarse, a gozar do 
tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e 
nomeadamente a ser valorado de forma especial polo simple feito de ser persoa, sen 
discriminar nin menosprezar a ninguén, etc.

Bloque 5. Os
valores 
éticos, o 
dereito, a 
Declaración 
Universal 
dos Dereitos 
Humanos 
(DUDH) e 
outros 
tratados 
internacionai
s sobre 
dereitos 
humanos

-Xustifica a necesidade de actuar en defensa dos dereitos da infancia, loitando contra a 
violencia e o abuso do que nenos e as nenas son vítimas no século XXI, tales como o abuso 
sexual, o traballo infantil, ou a súa utilización como soldados/as, etc

-Indaga, en traballo en colaboración, sobre o traballo de institucións e voluntarios/as que, en 
todo o mundo, traballan polo cumprimento dos dereitos humanos (Amnistía Internacional, e 
ONG como Mans Unidas, Médicos sen Fronteiras e Cáritas, entre outros), e elabora e expresa
as súas conclusións.

Competencias:  Comunicación  lingüística  (CCL),  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía (CMCCT),  Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC),
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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1.1  A TEMPORALIZACIÓN 1º ESO

As unidades e os seus criterios de avaliación progamados para este curso académico son os
recollidos no cadro.

TEMPORALIZ
ACIÓN

UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª
AVALIACIÓN

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

 Coñecer os fundamentos da natureza social do ser humano e a relación 
dialéctica que se establece entre este e a sociedade, estimando a 
importancia dunha vida social dirixida polos valores éticos.
Distinguir na persoa os ámbitos da vida privada e da vida pública, a 
primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa finalidade de 
identificar os límites da liberdade persoal e social.
Utilizar a conduta asertiva e as habilidades sociais, coa finalidade de 
incorporar á súa personalidade algúns valores e virtudes éticas 
necesarias no desenvolvemento dunha vida social máis xusta e 
enriquecedora.

2ª
AVALIACIÓN

Bloque 5. Os 
valores éticos, o 
dereito, a 
Declaración 
Universal dos 
Dereitos Humanos 
(DUDH) e outros 
tratados 
internacionais sobre
dereitos humanos

Estimar a importancia do problema actual do exercicio dos dereitos da 
muller e da infancia en grande parte do mundo, coñecendo as súas 
causas e tomando conciencia deles, coa finalidade de promover a súa 
solución. 

Apreciar o labor que realizan institucións e ONG que traballan pola 
defensa dos dereitos humanos, auxiliando as persoas que por natureza 
os posúen, pero non teñen a oportunidade de exercelos.

Bloque 1.
 A dignidade da

persoa

 Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia e 
as súas causas, e describir as características dos grupos que forman e a 
influencia que exercen sobre os seus membros, coa finalidade de tomar 
conciencia da necesidade que ten, para seguir medrando moralmente e 
pasar á vida adulta, do desenvolvemento da súa autonomía persoal e do 
control da súa conduta.
Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no ser 
humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores éticos que 
desexa incorporar á súa personalidade. 
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2.AVALIACIÓN 1º ESO

2.1 PROCEDEMENTOS:
•  O departamento de filosofía propondrá unhas tarefas nos Plans de traballo que se 

publican na páxina webb do centro.
• Ditas tarefas consistirán nunha reflexión por parte dos alumnos sobre unha noticia, un 

texto breve,un video ou un dilema ético. E, as enviarán ao  correo electrónico do profesor 
no tempo fixado para a súa realización.

• O plan de recuperación consistirá na realización de dúas tarefas por avaliación. Á semana 
seguinte, de rematar o  prazo de  entrega das tarefas de cada avaliación, o profesor 
comunicará ao correo electrónico dos alumnos se conseguiron o aprobado . Durante  a 
última semana  do curso poderán entregar as tarefas de recuperación non realizadas nos 
prazos anteriores.

• Esas mesmas tarefas e, nos mesmos prazos, tamén serven para subir a nota final dos 
alumnos coa materia aprobada antes da suspensión das clases. Pero, a comunicación dos
puntos conseguidos para mellorar a nota do curso farase (tamén por correo electrónico) a 
semana anterior ao remate do curso.

2.2 INTRUMENTOS
Plan de recuperación

• Alumnos con algunha avaliación suspensa. As tarefas realizadas para a recuperación de 
unha ou das dúas avaliacións puntuarase entre 0-8. Aplicando as seguintes rúbricas:
-Presentación no prazo fixado 2 puntos.
-Corrección formal e ortográfica 1 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación 2 puntos
-Comprende a importancia de que os valores éticos sexan respectados na vida persoal e 
social 3 puntos  

Actividades de reforzo e ampliación     
• -Alumnos coas avaliacións aprobadas: as tarefas realizadas durante o terceiro trimestre 

poderan subir a nota final en 2 puntos. Aplicando as mesmas rúbricas que no caso dos 
suspensos pero coa seguinte valoración:
-Presentación no prazo fixado 0,25 puntos.
-Corrección formal e ortográfica 0,25 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación 0,5 puntos
-Comprende a importancia de que os valores éticos sexan respectados na vida persoal e 
social. 1punto

2.3 CUALIFICACIÓN
• Alumnos con avaliación-s suspensas A nota final, en caso de entregar as tarefas de 

recuperación, é a media aritmética das notas das obtidas con ditas tarefas. E, no caso de 
non entregalas a media das notas obtidas no curso.

• Alumnos coas avaliacións aprobadas: a nota final será a nota media  das dúas avaliacións.
A esa nota media sumarase a nota obtida coas tarefas realizadas ao longo do terceiro 
trimestre. 
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2.4 PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO

• Os alumnos deberán entregar as mesmas tarefas  que en xuño e, o prazo de entrega ,será
a data fixada polo centro para a realización de dita proba. 

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

3.1 Actividades 
Reflexións sobre unha noticia, texto breve, vídeo ou dilema ético.

3.2 Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)
A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos alumnos a máxima facilidade para 
comunicarse co profesor e, proporcionaerlle en caso de necesidade a axuda  necesaria para 
desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade e extensión axustado a estas 
circunstancias.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1ª AVALIACIÓN
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Competencias

B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na 
adolescencia e as súas causas, e describir as características dos 
grupos que forman e a influencia que exercen sobre os seus 
membros, coa finalidade de tomar conciencia da necesidade que 
ten, para seguir medrando moralmente e pasar á vida adulta, do 
desenvolvemento da súa autonomía persoal e do control da súa 
conduta.

VEB1.1.2. Describe as características principais da persoa: substancia 
independente, racional e libre. CCL
VEB1.1.3. Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente 
autónomo, se converte nun "ser moral".CSC
VEB1.2.2. Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a 
adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa 
propia conduta conforme aos valores éticos libremente elixidos. CSIEE

B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a 
importancia de enriquecela con valores e virtudes éticas, 
mediante o esforzo e a vontade persoal.

VEB1.3.1. Identifica en que consiste a personalidade e os factores 
xenéticos, sociais, culturais e do contorno que inflúen na súa 
construción, e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser 
humano. CSC,CSIEE

                                                                                   2ª AVALIACIÓN

B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a 
liberdade no ser humano para determinar "como quere ser", 
elixindo os valores incorporar á súa personalidade. 

EB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para 
configurar cos seus propios actos a estrutura da súa personalidade. CSC

VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como 
desexables para integralos na súa personalidade, e explica as razóns 
da súa elección. CSIEE

B1.7. Comprender e apreciar a capacidade do ser humano, para influír 
de maneira consciente e voluntaria na construción da súa propia 
identidade, consonte os valores éticos, e así mellorar a súa autoestima.

VEB1.6.2. Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais 
coa adquisición das virtudes éticas, tales como a perseveranza, a 
prudencia, a autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, 
a honestidade cun mesmo, o respecto á xustiza e a fidelidade aos 
propios principios éticos, entre outras.CSC
VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a 
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propia identidade e facer de si mesmo/a unha persoa xusta, sincera, 
tolerante, amable, xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc., 
nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesmo/a.CSIEE

B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social 
e cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da análise do 
papel que desempeñan os axentes sociais

VEB2.2.1. Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na 
interiorización individual dos valores e as normas morais que rexen a conduta 
da sociedade en que vive. CCL

VEB2.2.2. Exemplifica a influencia que teñen na configuración da personalida-
de os valores morais inculcados polos axentes sociais, entre eles a familia, a 
escola, os amigos e os medios de comunicación masiva. CAA, CD, CSC
VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio 
indispensable para adecuar aos valores éticos universais establecidos na 
DUDH os costumes, as normas, os valores, etc., do seu medio, rexeitando 
todo o que atente contra a dignidade do humano e os seus dereitos 
fundamentais. CSC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O departamento de filosofía propondrá unhas tarefas nos Plans
de traballo que se publican na páxina webb do centro.

Ditas tarefas consistirán nunha reflexión por parte dos alumnos
sobre unha noticia, un texto breve,un video ou un dilema ético. E,
as enviarán ao  correo electrónico do profesor no tempo fixado
para a súa realización.
O plan de recuperación consistirá na realización de dúas terefas
por  avaliación.  Á  semana  seguinte,  de  rematar  o   prazo  de
entrega das tarefas de cada avaliación, a profesora comunicará
ao correo electrónico dos alumnos se conseguiron o aprobado .
Durante  a última semana  do curso poderán entregar as tarefas
de recuperación non realizadas nos prazos anteriores.
Esas mesmas tarefas e, nos mesmos prazos, tamén serven para
subir  a nota final  dos alumnos coa materia aprobada antes da
suspensión  das  clases.  Pero,  a  comunicación  dos  puntos
conseguidos  para  mellorar  a  nota  do  curso  farase  (tamén por
correo electrónico) a semana anterior ao remate do curso.

Instrumentos:
Plan de recuperación:
-Alumnos  con  algunha  avaliación  suspensa.  As  tarefas
realizadas para a recuperación de unha ou das dúas avaliacións
puntuarase entre 0-8. Aplicando as seguintes rúbricas:
-Presentación no prazo fixado.....2 puntos.
-Corrección formal e ortográfica.....1 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación..2 puntos
-Comprende  a  importancia  de  que  os  valores  éticos  sexan
respectados na vida persoal e social.......3 puntos
Actividades de reforzo e ampliación       
-Alumnos  coas  avaliacións  aprobadas:  as  tarefas  realizadas
durante  o  terceiro  trimestre  poderan  subir  a  nota  final  en  2
puntos. Aplicando  as  mesmas  rúbricas  que  no  caso  dos
suspensos pero coa seguinte valoración:
-Presentación no prazo fixado.....0,25 puntos.
-Corrección formal e ortográfica....o,25 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación..0,5 puntos
-Comprende  a  importancia  de  que  os  valores  éticos  sexan
respectados na vida persoal e social.....1punto

Cualificación final -A  nota  final  é  a  media  aritmética  das  dúas   avaliacións
presenciais. 
Se esa media é un 5 ou superior, sumaráselle a nota conseguida
coas actividades de repaso e reforzo, desenvolvidas no terceiro
trimestre.
No caso dos alumnos cunha media inferior a 5 terán que realizar
as  tarefas  de  recuperación  da  avaliación-s  suspensas.  Se  as
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entregan  a  media  final  farase  coas  notas  obtidas  con  ditas
tarefas.   

 

Proba
extraordinaria de

setembro

O departamento elaborará unhas actividades á realizar 
seleccionadas entre as de recuperación realizadas durante o 
mes de maio. Para aprobar é imprescindible a súa entrega no 
calendario fixado polo centro e aplicaránselle as mesmas 
rúbricas.  

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnado con materia pendente

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Reflexións sobre unha noticia, texto breve, video ou dilema 
ético.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos 
alumnos a máxima facilidade para comunicarse co profesor e, 
proporcionaerlle en caso de necesidade a axuda  necesaria 
para desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade
e extensión axustado a estas circunstancias. 

Materiais e recursos
Apuntes da materia proporcionadas ao longo das dúas 
avaliacións con clases presenciais. Videos e teoría 
seleccionada pola profesora colgada na aula virtual,.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN VALORES 3º ESO

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 3º ESO
Os estándares de aprendizaxe imprescindibles para acadar as competencias clave recóllense a
continuación:
 

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 4. A 
xustiza e a 
política

-Fundamenta racionalmente e eticamente a elección da democracia como un sistema que está 
por riba doutras formas de goberno, polo feito de incorporar nos seus principios os valores 
éticos sinalados na DUDH. 
-Achega razóns para xustificar a importancia que ten, para o bo funcionamento da democracia, 
o feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos seus dereitos, senón 
tamén das súas obrigas como un deber cívico, xurídico e ético.

Bloque 5. 
Os valores 
éticos, o 
dereito, a 
Declaración 
Universal 
dos Dereitos
Humanos 
(DUDH) e 
outros 
tratados 
internacionai
s sobre 
dereitos 
humanos

- Busca e selecciona información en páxinas web, para identificar as diferenzas, semellanzas e
vínculos existentes entre a Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade, elaborando 
e presentando conclusións fundamentadas
-Describe os feitos máis influentes no desenvolvemento histórico dos dereitos humanos da 
primeira xeración (dereitos civís e políticos), da segunda xeración (económicos, sociais e 
culturais) e da terceira (dereitos dos pobos á solidariedade, ao desenvolvemento e á paz).

Bloque 6. Os 
valores éticos e 
a súa relación 
coa ciencia e a 
tecnoloxía

- Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso na ciencia e a súa relación cos 
valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións.
- Selecciona e contrasta información, colaborando en grupo, sobre algunhas das ameazas da 
aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno ambiental e para a vida 
(explotación descontrolada dos recursos naturais, destrución de hábitats, contaminación 
química e industrial, choiva ácida, cambio climático, desertificación, etc.).

Competencias:  Comunicación  lingüística  (CCL),  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía (CMCCT),  Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias sociais e cívicas (CSC),
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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1.1  A TEMPORALIZACIÓN 3º ESO

As unidades e os seus criterios de avaliación progamados para este curso académico son os
recollidos no cadro.

TEMPORALIZ
ACIÓN

UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª
AVALIACIÓN

Bloque 4. A 
xustiza e a 
política

Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos 
contidos na DUDH, como fundamento universal das democracias durante 
os séculos XX e XXI, destacando as súas características e a súa relación 
cos conceptos de "Estado de dereito" e "división de poderes"
Sinalar e apreciar a adecuación da Constitución española aos principios 
éticos definidos pola DUDH, mediante a lectura comentada e reflexiva dos
"dereitos e deberes dos cidadáns" (artigos do 30 ao 38) e dos "principios 
reitores da política social e económica" (artigos do 39 ao 52).

2ª
AVALIACIÓN

Bloque 5. Os 
valores éticos, o 
dereito, a 
Declaración 
Universal dos 
Dereitos Humanos 
(DUDH) e outros 
tratados 
internacionais sobre
dereitos humanos

 Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do 
coñecemento das súas semellanzas, diferenzas e relacións, e analizar o 
significado dos termos de legalidade e lexitimidade.

Comprender o desenvolvemento histórico dos dereitos humanos como 
unha conquista da humanidade 

Bloque 6. Os 
valores éticos e 
a súa relación 
coa ciencia e a 
tecnoloxía

 Recoñecer que existen casos en que a investigación científica non é 
neutral, senón que está determinada por intereses políticos, económicos, 
etc., mediante a análise da idea de progreso e a súa interpretación 
equivocada, cando os obxectivos non respectan un código ético 
fundamentado na DUDH.
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2.AVALIACIÓN  3º ESO

2.1 PROCEDEMENTOS:
•  O departamento de filosofía propondrá unhas tarefas nos Plans de traballo que se 

publican na páxina webb do centro.
• Ditas tarefas consistirán nunha reflexión por parte dos alumnos sobre unha noticia, un 

texto breve,un video ou un dilema ético. E, as enviarán ao correo electrónico do profesor 
no tempo fixado para a súa realización.

• O plan de recuperación consistirá na realización de dúas terefas por avaliación. Á semana 
seguinte, de rematar o  prazo de  entrega das tarefas de cada avaliación, o profesor 
comunicará ao correo electrónico dos alumnos se conseguiron o aprobado.Durante  a 
última semana  do curso poderán entregar as tarefas de recuperación non realizadas nos 
prazos anteriores.

• Esas mesmas tarefas e, nos mesmos prazos, tamén serven para subir a nota final dos 
alumnos coa materia aprobada antes da suspensión das clases. Pero, a comunicación dos
puntos conseguidos para mellorar a nota do curso farase (tamén por correo electrónico) a 
semana anterior ao remate do curso.

2.2 INTRUMENTOS
Plan de recuperación

• Alumnos con algunha avaliación suspensa. As tarefas realizadas para a recuperación de 
unha ou das dúas avaliacións puntuarase entre 0-8. Aplicando as seguintes rúbricas:
-Presentación no prazo fixado 2 puntos.
-Corrección formal e ortográfica 1 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación 2 puntos
-Comprende a importancia de que os valores éticos sexan respectados na vida persoal e 
social 3 puntos   

Actividades de reforzo e ampliación    
• -Alumnos coas avaliacións aprobadas: as tarefas realizadas durante o terceiro trimestre 

poderan subir a nota final en 2 puntos. Aplicando as mesmas rúbricas que no caso dos 
suspensos pero coa seguinte valoración:
-Presentación no prazo fixado 0,25 puntos.
-Corrección formal e ortográfica 0,25 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación 0,5 puntos
-Comprende a importancia de que os valores éticos sexan respectados na vida persoal e 
social. 1punto

2.3 CUALIFICACIÓN
• Alumnos con avaliación-s suspensas A nota final, en caso de entregar as tarefas de 

recuperación, é a media aritmética das notas das obtidas con ditas tarefas. E, no caso de 
non entregalas a media das notas obtidas no curso.

• Alumnos coas avaliacións aprobadas: a nota final será a nota media  das dúas avaliacións.
A esa nota media sumarase a nota obtida coas tarefas realizadas ao longo do terceiro 
trimestre. 
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2.4 PROBA EXTRAORDINARIA SETEMBRO

• Os alumnos deberán entregar as mesmas tarefas  que en xuño e, o prazo de entrega ,será
a data fixada polo centro para a realización de dita proba. 

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

3.1 Actividades 
Reflexións sobre unha noticia, texto breve, video ou dilema ético.

3.2 Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)
A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos alumnos a máxima facilidade para 
comunicarse co profesor e, proporcionaerlle en caso de necesidade a axuda  necesaria para 
desenvolver as tarefas. Estas terán o grado de dificultade e extensión axustado a estas 
circunstancias.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1ª AVALIACIÓN
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe /Competencias

B2.2. Explicar en que consiste a socialización global e a súa relación cos 
medios de comunicación masiva, valorando os seus efectos na vida e no
desenvolvemento moral das persoas e da sociedade, e reflexionar 
acerca do papel que deben ter a ética e o Estado en relación con este 
tema. 

VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o que 
se produce a interiorización de valores, normas, costumes, etc
.CCEC
▪ CCL

B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as 
éticas formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e 
sinalando a importancia que este filósofo lle atribúe á autonomía da 
persoa como valor ético fundamental. 

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos 
relativos ás éticas materiais.  CCL
VEB3.3.2. Explica as características da ética kantiana (formal, universal e 
racional), así como a importancia da súa achega á ética universal. CCL
VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu fundamento na autonomía da 
persoa como valor ético esencial e a súa manifestación no imperativo 
categórico e as súas formulacións. CSC

                                                                2ª AVALIACIÓN

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, 
senón como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como 
elemento activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión 
dos dereitos humanos tanto na súa vida persoal como na social.

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza, 
que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa 
dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e 
servizos públicos, participación na elección de representantes políticos/as, 
respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das leis 
e das sentenzas dos tribunais de xustiza, pagamento dos impostos 
establecidos, etc.).CSC

B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de 
promover o ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos 
indispensables para a defensa da dignidade e os dereitos humanos, 
ante o perigo que o fenómeno da globalización pode representar para a
destrución do planeta e a deshumanización da persoa.

VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que teñen todos os estados, ante 
os riscos da globalización, de tomar medidas de protección dos dereitos 
humanos, nomeadamente a obriga de fomentar o ensino dos valores éticos e 
a súa vixencia, e a necesidade de respectalos en todo o mundo (deber de 
contribuír na construción dunha sociedade xusta e solidaria, fomentando a 
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tolerancia, o respecto aos dereitos das demais persoas; honestidade, 
lealdade, pacifismo, prudencia, e mutua comprensión mediante o diálogo, a 
defensa e protección da natureza, etc. CSC

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O departamento proporá a os alumnos, a través do Plan de traballo do 
centro, as tarefas a realizar que consistirán na reflexión sobre unha 
noticia, texto breve, vídeo ou dilema sobre algún valor ético.
A tarefa a remitirá ao correo electrónico da profesora  
cagigao@edu.xunta.es. A entrega da última tarefa terá a data do 11-06-
2020. E, na semana seguinte comunicarase aos alumnos os resultados 
de ditas probas. Nesa mesma semana os alumnos poden entregar as 
tarefas non realizadas nos prazos previstos con anterioridade. 

Instrumentos:
-As notas obtidas nas avaliacións presenciais, ás que poderá 
sumarse ata 2 puntos, coas tarefas realizadas ao longo deste 
terceiro trimestre. Para a obtención dos 2 puntos será 
imprescindible entregar  todas nos prazos establecidos e se lles 
aplicarán as seguintes rúbricas:
-Presentación no prazo fixado.....0,25 puntos.
-Corrección formal e ortográfica....0,25 punto.
-Capacidade de razoamento e argumentación..0,5 puntos
-Comprende a importancia de que os valores éticos sexan    
respectados na vida persoal e social.....1punto

 

Cualificación
final

A nota final será a nota media aritmética das dúas avaliacións. A 
esa nota media sumarase a nota obtida coas tarefas realizadas ao
longo do terceiro trimestre. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai alumnos  que suspenderan  algunha das avaliacións durante o 
curso presencial. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non hai alumnos con asignaturas pendentes.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades Actividades de reflexión sobre unha noticia, texto breve, dilema,video 
ou  de busca de noticias relacionadas con algúns valores éticos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía utilizada ten como finalidade proporcionar aos alumnos a 
máxima facilidade para comunicarse co profesor e, proporcionaerlle en 
caso de necesidade a axuda  necesaria para desenvolver as tarefas. Estas 
terán o grado de dificultade e extensión axustado a estas circunstancias. 

Materiais e recursos Vídeos e apuntes da materia proporcionadas ao longo das dúas avaliacións 
con clases presenciais. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:
CURSO:
MATERIA:


