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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

1.1. VALORES ÉTICOS 1º ESO 
VALORES ÉTICOS 1º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B1.1. Construír un concepto de persoa, 
consciente de que esta é indefinible, valorando a 
dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de 
persoa, analizando o seu significado etimolóxico. 

 CCL 

 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 

 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. 

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

 CAA 
 CSC 

 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 

 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 
éticos que desexa incorporar á súa 
personalidade.  

 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 

 B1.5. Analizar en que consiste a intelixencia 
emocional e valorar a súa importancia no 
desenvolvemento moral do ser humano. 

 VEB1.5.1. Define a intelixencia emocional e as súas 
características, valorando a súa importancia na construción 
moral do ente humano. 

 CCL 

 VEB1.5.2. Explica en que consisten as emocións e os 
sentimentos, e como se relacionan coa vida moral. 

 CCL 

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

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
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VALORES ÉTICOS 1º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B1.6. Estimar a importancia do desenvolvemento 
da intelixencia emocional e a súa influencia na 
construción da personalidade e o seu carácter 
moral, con capacidade de empregar a 
introspección para recoñecer emocións e 
sentimentos no seu interior, para mellorar as 
súas habilidades emocionais. 

 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 

 VEB1.6.3. Emprega a introspección como medio para 
recoñecer as propias emocións, os sentimentos e os estados 
de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles e ser 
capaz de automotivarse, converténdose no dono da propia 
conduta.  

 CAA 
 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. 

 VEB1.7.1. Toma conciencia e aprecia a capacidade que 
posúe para modelar a 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 

 VEB1.7.2. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o 
modelo de persoa que quere ser e os valores éticos que 
desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un 
sentido. 

 CSIEE 

 B2.5. 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. 

 VEB2.5.2. 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. 

 CSC 

 VEB2.5.3. Emprega, en diálogos curtos reais ou inventados, 
habilidades sociais como a empatía, a escoita activa, a 
interrogación asertiva, etc., coa finalidade de que aprenda a 
utilizalos de forma natural na súa relación coas demais 
persoas.  

 CAA 
 CCL 

 B2.6. Xustificar a importancia dos valores e das 
virtudes éticas para conseguir unhas relacións 
interpersoais xustas, respectuosas e 
satisfactorias. 

 VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como 
unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións 
interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, a 
sinceridade, a xenerosidade, etc. 

 CSC 

 VEB2.6.2. Elabora unha lista con algúns valores éticos que 
deben estar presentes nas relacións entre o individuo e a 
sociedade, tales como responsabilidade, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealdade, solidariedade, prudencia, 
respecto mutuo, xustiza, etc. 

 CSC 

 VEB2.6.3. Destaca o deber moral e cívico que todas as 
persoas teñen de prestar auxilio e socorro a outras cuxa vida, 
liberdade e seguridade estean en perigo de xeito inminente, 
colaborando na medida das súas posibilidades a prestar 
primeiros auxilios, en casos de emerxencia. 

 CSC 

 B5.2. 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 

 VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica do problema dos 
dereitos da muller, recoñecendo os patróns económicos e 
socioculturais que fomentaron a violencia e a desigualdade de 
xénero. 

 CSC 
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VALORES ÉTICOS 1º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

finalidade de promover a súa solución.   VEB5.2.3. Emprende, en colaboración en grupo, a elaboración 
dunha campaña contra a discriminación da muller e a 
violencia de xénero no seu medio familiar, escolar e social, e 
avalía os resultados obtidos. 

 CSC 
 CSIEE 

 

1.2. VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B1.1. Construír un concepto de persoa, 
consciente de que esta é indefinible, valorando a 
dignidade que posúe polo feito de ser libre. 

 VEB1.1.1. Sinala as dificultades para definir o concepto de 
persoa, analizando algunhas definicións achegadas por 
filósofos/as. 

 CCL 

 B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e 
autonomía, mediante a concepción kantiana da 
persoa, coa finalidade de valorar a súa 
importancia e aplicala na realización da vida 
moral. 

 VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana do concepto de 
persoa, como suxeito autónomo capaz de ditar as súas 
propias normas morais. 

 CSC 

 VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de Kant ao concibir a 
persoa como un fin en si mesma, rexeitando a posibilidade de 
ser tratada por outros como instrumento para alcanzar fins 
alleos a ela. 

 CSC 

 B1.3. Entender a relación entre os actos, os 
hábitos e o desenvolvemento do carácter, 
mediante a comprensión do concepto de virtude 
en Aristóteles e, en especial, o relativo ás 
virtudes éticas, pola importancia que teñen no 
desenvolvemento da personalidade. 

 VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude e as súas 
características en Aristóteles, indicando a súa relación cos 
actos, os hábitos e o carácter. 

 CSC 

 VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios que, segundo 
Aristóteles, achegan as virtudes éticas ao ser humano, 
identifica algunhas destas e ordénaas segundo un criterio 
racional. 

 CAA 
 CCL 
 CSC 

 B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando as 
semellanzas e as diferenzas entre elas, e 
estimando a importancia da reflexión ética como 
un saber práctico necesario para guiar de xeito 
racional a conduta do ser humano á súa plena 
realización. 

 VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral, no 
que se refire á súa orixe e á súa finalidade. 

 CSC 

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

 CSC 

 B3.2. Destacar o significado e a importancia da 
natureza moral do ser humano, analizando as 
súas etapas de desenvolvemento e tomando 
conciencia da necesidade que ten de normas 
éticas, libre e racionalmente asumidas, como 
guía do seu comportamento. 

 VEB3.2.1. Sinala en que consiste a estrutura moral da persoa 
como ser racional e libre, razón pola que esta é responsable 
da súa conduta e das consecuencias desta. 

 CSC 

 B3.4. Resaltar a importancia dos valores éticos, 
as súas especificacións e a súa influencia na 
vida persoal e social do ser humano, destacando 
a necesidade de ser recoñecidos e respectados 
por todos. 

 VEB3.4.1. Describe as características distintivas dos valores 
éticos, utilizando exemplos concretos deles e apreciando a súa 
relación esencial coa dignidade humana e a conformación 
dunha personalidade xusta e satisfactoria. 

 CCL 
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VALORES ÉTICOS 2º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B3.5. Establecer o concepto de normas éticas e 
apreciar a súa importancia, identificando as súas 
características e a natureza da súa orixe e 
validez, mediante o coñecemento do debate 
ético que existiu entre Sócrates e os sofistas. 

 VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e algúns dos feitos e 
das razóns en que se fundamentaba a súa teoría relativista da 
moral, destacando as consecuencias que esta ten na vida das 
persoas. 

 CCEC 

 VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron a Sócrates a 
afirmar o "intelectualismo moral", e explica en que consiste e a 
postura de Platón ao respecto. 

 CCEC 

 B3.6. Explicar as características e os obxectivos 
das teorías éticas, así como a súa clasificación 
en éticas de fins e procedementais, sinalando os 
principios máis destacados do hedonismo de 
Epicuro. 

 VEB3.6.2. Enuncia os aspectos fundamentais da teoría 
hedonista de Epicuro e os valores éticos que defende, 
destacando as características que a identifican como unha 
ética de fins. 

 CCEC 

 VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co grupo, argumentos a 
favor e/ou en contra do epicureísmo, e expón as súas 
conclusións cos argumentos racionais correspondentes. 

 CAA 
 CCL 

 B3.7. Entender os principais aspectos do 
eudemonismo aristotélico, identificándoo como 
unha ética de fins e valorando a súa importancia 
e a vixencia actuais. 

 VEB3.7.1. Explica o significado do termo "eudemonismo" e o 
que para Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, 
e elabora e expresa conclusións. 

 CCL 

 B6.3. Utilizar os valores éticos contidos na 
DUDH no campo científico e tecnolóxico, coa 
finalidade de evitar a súa aplicación inadecuada 
e solucionar os dilemas morais que ás veces se 
presentan, nomeadamente no terreo da 
medicina e a biotecnoloxía. 

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

 CSC 
 CSIEE 

 

1.3. VALORES ÉTICOS 3º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B4.1. 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". 

 VEB4.1.1. 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.  

 CSC 

 VEB4.1.2. Define o concepto de "Estado de dereito" e 
establece a súa relación coa defensa dos valores éticos e 
cívicos na sociedade democrática. 

 CCL 

 VEB4.1.3. Describe o significado dos seguintes conceptos e 
establece a relación entre eles: democracia, cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía persoal, igualdade, xustiza, 
representatividade, etc. 

 CCL 

 VEB4.1.4. Explica a división de poderes proposta por 
Montesquieu e a función que desempeñan o poder lexislativo, 
o executivo e o xudicial no Estado democrático, como 

 CSC 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

instrumento para evitar o monopolio do poder político e como 
medio que permite aos cidadáns e ás cidadás o control do 
Estado. 

 B4.2. Recoñecer a necesidade da participación 
activa dos cidadáns e das cidadás na vida 
política do Estado coa finalidade de evitar os 
riscos dunha democracia que viole os dereitos 
humanos. 

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

 CSC 

 VEB4.2.2. Define a magnitude dalgúns dos riscos que existen 
nos gobernos democráticos cando non se respectan os 
valores éticos da DUDH (dexeneración en demagoxia, ditadura 
das maiorías, escasa participación cidadá, etc.) e formula 
posibles medidas para evitalos. 

 CSC 
 CSIEE 

 B4.4. Amosar respecto pola Constitución 
española e identificar nela, mediante unha 
lectura explicativa e comentada, os dereitos e os 
deberes do individuo como persoa e cidadán ou 
cidadá, apreciando a súa adecuación á DUDH, 
coa finalidade de asumir de xeito consciente e 
responsable os principios de convivencia que 
ben rexer no Estado español. 

 VEB4.4.1. Sinala e comenta a importancia dos "dereitos e as 
liberdades públicas fundamentais da persoa" establecidos na 
Constitución: liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto; carácter 
aconfesional do Estado; dereito á libre expresión de ideas e 
pensamentos; e dereito á reunión política e á libre asociación, 
e os seus límites. 

 CSC 

 B4.5. 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). 

 VEB4.5.1. Coñece e aprecia na Constitución española a súa 
adecuación á DUDH, e sinala os valores éticos en que se 
fundamentan os dereitos e os deberes dos cidadáns e das 
cidadás, así como os principios reitores da política social e 
económica. 

 CSC 

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

 CSC 

 B5.1. 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. 

 VEB5.1.1. 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. 

 CAA 
 CD 

 B5.3. Analizar o momento histórico e político que 
impulsou a elaboración da DUDH e a creación 
da ONU, coa finalidade de entendela como unha 
necesidade do seu tempo, cuxo valor continúa 
vixente como fundamento ético universal da 
lexitimidade do dereito e dos estados. 

 VEB5.3.1. Explica a función da DUDH como un código ético 
recoñecido polos países integrantes da ONU, coa finalidade de 
promover a xustiza, a igualdade e a paz en todo o mundo. 

 CSC 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B5.4. Interpretar e apreciar o contido e a 
estrutura interna da DUDH, coa finalidade de 
coñecela e propiciar o seu aprecio e respecto. 

 VEB5.4.1.Constrúe un esquema sobre a estrutura da DUDH, 
que se compón dun preámbulo e 30 artigos que poden 
clasificarse da seguinte maneira: 
 Os artigos 1 e 2 refírense aos dereitos inherentes a todas as 

persoas: a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a non-
discriminación. 
 Os artigos do 3 ao 11 refírense aos dereitos individuais. 
 Os artigos do 12 ao 17 establecen os dereitos do individuo 

en relación coa comunidade. 
 Os artigos do 18 ao 21 sinalan os dereitos e as liberdades 

políticas. 
 Os artigos do 22 ao 27 céntranse nos dereitos económicos, 

sociais e culturais. 
Finalmente, os artigos do 28 ao 30 refírense á interpretación 
de todos eles, ás condicións necesarias para o seu exercicio e 
aos seus límites. 

 

 CAA 
 CCL 

 B5.5. Comprender o desenvolvemento histórico 
dos dereitos humanos como unha conquista da 
humanidade  

 VEB5.5.1. 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). 

 CCEC 

 B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a 
magnitude dos problemas aos que se enfronta a 
aplicación da DUDH. 

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

 CAA 
 CD 
 CSC 

 B6.1. 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. 

 VEB6.1.3. 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.). 

 

 CCL 
 CMCCT 
 CSIEE 

 

1.4. VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 
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VALORES ÉTICOS 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B1.1. Interpretar e valorar a importancia da 
dignidade da persoa como o valor do que parte e 
no que se fundamenta a DUDH, subliñando os 
atributos inherentes á natureza humana e os 
dereitos inalienables e universais que derivan 
dela, como o punto de partida sobre o que deben 
xirar os valores éticos nas relacións humanas a 
nivel persoal, social, estatal e universal. 

 VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos inalienables e 
universais que establece a DUDH na dignidade do ser humano 
en tanto que persoa e os atributos inherentes á súa natureza. 

 CSC 

 B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os 
principios que deben rexer as relacións entre a 
cidadanía e o Estado, co fin de favorecer o seu 
cumprimento na sociedade en que viven. 

 VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos 
artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado 
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre 
ambos. 

 CCL 

 VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que establece a DUDH 
nos artigos do 18 ao 21, ao determinar as liberdades dos 
cidadáns e das cidadás que este debe protexer e respectar. 

 CCL 

 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 

 B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha 
regulación ética é fundamental no mundo actual 
de grandes e rápidos cambios, debido á 
magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser 
humano, polo que resulta necesaria a súa 
actualización e a ampliación aos novos campos 
de acción da persoa, co fin de garantir o 
cumprimento dos dereitos humanos. 

 VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da 
reflexión ética no século XXI, como instrumento de protección 
dos dereitos humanos ante o perigo que poden representar 
entes posuidores de grandes intereses políticos e económicos 
e grupos violentos, que teñen ao seu alcance armamento de 
grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de pór en 
grande risco os dereitos fundamentais da persoa. 

 CSC 

 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 

 B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de ideais 
irrenunciables, tendo presentes os problemas e 
as deficiencias na súa aplicación, especialmente 
no relativo ao ámbito económico e social, 
indicando a importancia das institucións e os/as 
voluntarios/as que traballan pola defensa dos 
dereitos humanos. 

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

 CSC 

 VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no exercicio dos 
dereitos económicos e sociais (pobreza, e falta de acceso á 
educación, á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.). 

 CSC 

 VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha presentación, con 
soporte informático e audiovisual, acerca dalgunhas 
institucións e voluntarios/as que, en todo o mundo, traballan 
pola defensa e respecto dos dereitos humanos: Organización 

 CCEC 
 CD 
 CSC 
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VALORES ÉTICOS 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

das Nacións Unidas (ONU) e os seus organismos, como FAO, 
Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), 
Organización Mundial da Saúde (OMS), Organización das 
Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura 
(UNESCO), etc., organizacións non gobernamentais como 
Greenpeace, UNICEF, Cruz Vermella, Media Lúa Vermella, 
etc., así como o Tribunal Internacional de Xustiza, o Tribunal 
de Xustiza da Unión Europea, etc. 

 B5.5. Coñecer a misión atribuída na Constitución 
española ás Forzas Armadas e a súa relación 
cos compromisos que España ten cos 
organismos internacionais a favor da seguridade 
e a paz, reflexionando acerca da importancia do 
dereito internacional para regular e limitar o uso 
e as aplicación da forza e do poder. 

 VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como cidadán ou cidadá 
os compromisos internacionais realizados por España en 
defensa da paz e a protección dos dereitos humanos, como 
membro de organismos internacionais (ONU, OTAN, UE, 
etc.). 

 VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos conflitos armados a 
nivel internacional, apreciando a importancia das 
organizacións internacionais que promoven e vixían o 
cumprimento dun dereito internacional fundamentado na 
DUDH. 

 CSC 
 CSC 

 B6.1. Identificar criterios que permitan avaliar, de 
xeito crítico e reflexivo, os proxectos científicos e 
tecnolóxicos, co fin de valorar a súa idoneidade 
en relación co respecto aos dereitos e valores 
éticos da humanidade. 

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

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 

1.5. FILOSOFÍA 4º ESO 
 

FILOSOFIA 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 

 B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental 
(onde, cando e por que xorde), distinguíndoa dos 
saberes prerracionais, o mito e a maxia, en tanto 
que saber práctico, e comparándoa con 
algunhas características xerais das filosofías 
orientais. 

 FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e 
a mitolóxica, en comparación tamén con algunhas 
características xerais das filosofías orientais. 

 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 
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FILOSOFIA 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 

 B1.5. Reflexionar e argumentar, de xeito escrita 
e oral, sobre o interese, especificamente 
humano, por entenderse a si mesmo e o que o 
rodea. 

 FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas 
opinións de xeito razoado, no que pretenda dar sentido a 
algún conxunto de experiencias. 

 CAA 
 CCL 

 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, cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, 
e elabora un glosario con eses termos.  

 CCL 

 B2.2. Definir o que é a personalidade, así como 
os principais conceptos relacionados con ela. 

 FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade.  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 pensamento da psicanálise. 

 FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente.  CCEC 

 B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en grupo 
sobre a posible incidencia que a herdanza 
xenética e o adquirido teñen na formación da 
personalidade. 

 FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos 
cuxo punto de reflexión sexa a herdanza adquirida na 
formación da personalidade, incidindo no autocoñecemento. 

 CAA 
 CCL 
 CMCCT 

 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 

 FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación entre o 
corpo e a mente ou alma. 

 CAA 

 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. 

 FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as implicacións do 
materialismo na súa descrición do ser humano. 

 CCEC 
 CSC 

 B2.19. Coñecer a importancia da facultade da 
vontade como elemento definitorio do humano. 

 FIB2.19.1. Explica o que é a vontade.  CCL 

 B2.20. Expresar algunha das consideracións 
filosóficas sobre o afectivo. 

 FIB2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, sobre o papel 
das emocións na consideración do ser humano en canto tal. 

 CCL 

 B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural do 
ser humano, identificando e distinguindo os 
conceptos de cultura e de sociedade. 

 FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de 
cultura e de sociedade, facendo referencia aos compoñentes 
socioculturais que hai no ser humano. 

 CCEC 
 CCL 

 B3.3. Identificar o proceso de construción, os 
elementos e a lexitimación dunha cultura, 
valorando esta non só como ferramenta de 

 FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, 
como son as institucións, as ideas, as crenzas, os valores, os 
obxectos materiais, etc.  

 CCEC 
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FILOSOFIA 4º ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

adaptación ao medio, senón como ferramenta 
para a transformación e a autosuperación. 

 FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a 
internalización dos contidos culturais dunha sociedade; é dicir, 
a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo. 

 CAA 
 CCEC 

 B3.4. Coñecer os elementos do proceso de 
socialización e relacionalos coa propia 
personalidade.  

 FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria.  CSC 

 B3.9. Reflexionar e indagar sobre o relativismo 
cultural e o etnocentrismo. 

 FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocentrismo, e 
reflexiona sobre eles, expresando conclusións propias e 
achegando exemplos con feitos investigados e contrastados 
en internet. 

 CAA 
 CCEC 
 CD 

 B4.4. Coñecer a concepción contemporánea 
sobre a intelixencia, incidindo na teoría da 
intelixencia emocional de Daniel Goleman. 

 FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da intelixencia 
emocional.  

 CSC 

 FIB4.4.2. Argumenta sobre a relación entre a razón e as 
emocións. 

 CCL 
 CSC 

 

1.6. FILOSOFÍA 1º BAC 
 

FILOSOFÍA 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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. 

 CAA 

 B1.2. Argumentar e razoar os propios puntos 
de vista sobre as temáticas estudadas na 
unidade, de forma oral e escrita, con claridade 
e coherencia. 

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

 CCL 
 CSC 

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

 FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de 
libros específicos como de internet, usando as posibilidades das 
novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a información. 

 CD 
 CSC 

 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. 

 CAA 

 B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións 
filosóficas, elaborando de xeito colaborativo 
esquemas, mapas conceptuais, táboas 
cronolóxicas e outros procedementos útiles, 
mediante o uso de medios e plataformas 
dixitais. 

 FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, 
táboas cronolóxicas, etc., amosando a comprensión dos eixes 
conceptuais estudados. 

 CAA 

 B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e 
a importancia do saber racional en xeral e do 

 FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas que veñen 
caracterizando a filosofía desde a súa orixe, comparando coa 

 CAA 
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FILOSOFÍA 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

formulación doutros saberes, como o científico ou o teolóxico. 

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

 CCEC 
 CSC 

 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. 

 CAA 
 CSC 

 B2.3. Contextualizar histórica e culturalmente 
as problemáticas analizadas e expresar por 
escrito as achegas máis importantes do 
pensamento filosófico desde a súa orixe, 
identificando os principais problemas 
formulados e as solucións achegadas, e 
argumentando as propias opinións ao respecto. 

 FIB2.3.1. Recoñece as principais problemáticas filosóficas 
características de cada etapa cultural europea. 

 CCEC 

 FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas 
das correntes filosóficas máis importantes do pensamento 
occidental. 

 CCL 

 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, dogmatismo, criticismo, etc. 

 CCL 

 B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de 
textos significativos e breves sobre a orixe, a 
caracterización e a vixencia da filosofía, 
identificando as problemáticas e solucións 
expostas, distinguindo as teses principais e a 
orde de argumentación, relacionando os 
problemas formulados nos textos co estudado 
na unidade e coa presentación doutros intentos 
de comprensión da realidade, como o científico 
e o teolóxico, ou outros tipos de filosofía, como 
a oriental. 

 FIB2.5.1. Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos 
breves e significativos sobre a orixe da explicación racional e 
acerca das funcións e as características do pensamento 
filosófico, pertencentes a pensadores/as, que identifiquen as 
problemáticas filosóficas formuladas. 

 CCL 

 B3.1. Coñecer de modo claro e ordenado as 
problemáticas implicadas no proceso do 
coñecemento humano, analizadas desde o 
campo filosófico, os seus graos, as ferramentas 
e as fontes, e expor por escrito os modelos 
explicativos do coñecemento máis 
significativos. 

 FIB3.1.1. Identifica e expresa de xeito claro e razoado os 
elementos e as problemáticas que implica o proceso do 
coñecemento da realidade, como é o dos seus graos, as súas 
posibilidades e os seus límites. 

 CCL 

 B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema 
do acceso á verdade, identificando as 
problemáticas e as posturas filosóficas que 
xurdiron en torno ao seu estudo. 

 FIB3.2.1. Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a 
verdade, como son o idealismo, o realismo, o racionalismo, o 
empirismo, o perspectivismo, o consenso ou o escepticismo, e 
contrasta semellanzas e diferenzas entre os conceptos clave 
que manexan. 

 CCEC 

 FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, 
tanto no plano metafísico como no gnoseolóxico, usando con 
rigor termos como gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, 
obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, escepticismo, 
autoridade, probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación, 
consenso, incerteza, interese, irracional, etc., e construír un 
glosario de conceptos de xeito colaborativo, usando internet. 

 CD 
 CSC 

 B3.3. Analizar de forma crítica fragmentos de  FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de Descartes,  CCL 
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FILOSOFÍA 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

textos significativos sobre a análise filosófica do 
coñecemento humano, os seus elementos, as 
súas posibilidades e os seus límites, valorando 
os esforzos por alcanzar unha aproximación á 
verdade arredándose do dogmatismo, da 
arbitrariedade e dos prexuízos. 

Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, 
Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

 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. 

 CMCCT 

 FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus 
elementos e razoa a orde lóxica do proceso de coñecemento. 

 CMCCT 

 FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, 
hipotético-dedutivo, método, verificación, predición, realismo, 
causalidade, obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, 
entre outros. 

 CMCCT 

 B3.5. Relacionar e identificar as implicacións da 
tecnoloxía, en tanto que saber práctico 
transformador da natureza e da realidade 
humana, reflexionando, desde a filosofía da 
tecnoloxía, sobre as relacións coa ciencia e cos 
seres humanos. 

 FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza 
humana por transformar e dominar a natureza, póndoa ao 
servizo do ser humano, así como das consecuencias desta 
actuación, e participa de debates acerca das implicacións da 
tecnoloxía na realidade social. 

 CMCCT 
 CSC 

 B3.6. Analizar de xeito crítico fragmentos de 
textos filosóficos sobre a reflexión filosófica 
acerca da ciencia, a técnica e a filosofía, 
identificando as problemáticas e as solucións 
propostas, distinguindo as teses principais e a 
orde da argumentación, relacionar os 
problemas formulados nos textos co estudado 
na unidade e razoar a postura propia. 

 FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves e significativos 
de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. 
F. Chalmers ou J. C. Borrón, entre outros. 

 CMCCT 

 B3.7. Entender e valorar a relación entre a 
filosofía e a ciencia. 

 FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca 
de problemas comúns aos campos filosófico e científico, como 
son o problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, 
a cuestión da obxectividade e a verdade, a racionalidade 
tecnolóxica, etc. 

 CMCCT 

 FIB3.7.2. Investiga e selecciona información en internet, 
procedente de fontes solventes, sobre as problemáticas citadas, 
e realiza un proxecto de grupo sobre algunha temática que 
afonde na interrelación entre a filosofía e a ciencia. 

 CD 
 CSC 

 B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, 
disciplina que estuda a realidade en tanto que 
totalidade, distinguíndoa das ciencias, que 
versan sobre aspectos particulares desta. 

 FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para 
comprender os seus contidos e a súa actividade, razoando 
sobre eles. 

 CAA 

 B4.2. Coñecer e explicar, desde un enfoque 
metafísico, os principais problemas que 
presenta a realidade. 

 FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións metafísicas e os 
problemas que suscita o coñecemento metafísico da realidade. 

 CCEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B4.3. Coñecer e comparar as explicacións 
dadas desde as grandes cosmovisións sobre o 
universo. 

 FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do 
Universo: o paradigma organicista aristotélico e o modelo 
mecanicista newtoniano. 

 CMCCT 

 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. 

 CSC 

 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. 

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

 CCL 

 B5.7. Disertar, de forma oral e escrita, sobre as 
temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito 
do sentido da existencia, como poden ser a 
cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o 
eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a 
historia ou a necesidade de transcendencia, 
entre outras. 

 FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes 
cuestións metafísicas que lle dan sentido á existencia humana. 

 CCL 

 FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos 
puntos de vista propios sobre o ser humano, desde a filosofía e 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas co sentido 
da existencia humana. 

 CCL 

 B6.1. Identificar a especificidade da razón na 
súa dimensión práctica, en tanto que 
orientadora da acción humana. 

 FIB6.1.2. Explica a orixe da ética occidental no pensamento 
grego, contrastando, de forma razoada, a concepción socrática 
coa dos sofistas. 

 CCEC 

 B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética.  FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da 
ética. 

 CSC 

 B6.5. Coñecer as teorías e os conceptos 
filosóficos principais que estiveron na base da 
construción da idea de Estado e das súas 
funcións, apreciando o papel da filosofía como 
reflexión crítica. 

 FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma 
oral e escrita, contra a arbitrariedade, o autoritarismo e a 
violencia. 

 CSC 

 B6.6. Disertar de xeito oral e escrito sobre a 
utilidade do pensamento utópico, analizando e 
valorando a súa función, para propor 
posibilidades alternativas, proxectar ideas 
innovadoras e avaliar o xa experimentado. 

 FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do 
pensamento utópico, e argumenta as súas propias ideas. 

 CSC 

 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 

 FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da 
lóxica de enunciados. 

 CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

para as relacións humanas. 

 B6.15. Coñecer as dimensións que forman 
parte da composición do discurso retórico, e 
aplicalas na composición de discursos. 

 FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe 
breves discursos retóricos establecendo coherentemente a 
exposición e a argumentación. 

 CCL 

 B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as 
ferramentas básicas do discurso baseado na 
argumentación demostrativa. 

 FIB6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra 
as súas propias teses mediante as regras e as ferramentas da 
argumentación. 

 CSIEE 
 CSC 

 FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha falacia.  CAA 

 B6.20. Valorar as técnicas do diálogo filosófico, 
a argumentación e a retórica para organizar a 
comunicación entre as partes e a resolución de 
negociacións e de conflitos, para xerar diálogo 
baseado na capacidade de argumentar 
correctamente, para definir e comunicar 
correctamente o obxectivo dun proxecto. 

 FIB6.20.1. Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e 
o diálogo na resolución de dilemas e conflitos dentro dun grupo 
humano. 

 CSC 

 

1.7. ANTROPOLOXÍA 1º BAC 
 

ANTROPOLOXÍA 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B1.1. Delimitar e precisar o campo de estudo da 
antropoloxía, así como a súa metodoloxía e as súas 
técnicas. 

 ANTB1.1.1. Identifica e distingue, de xeito claro e razoado, o campo de 
estudo da antropoloxía. 

 CAA 
 CCL 

 ANTB1.1.2. Diferencia a súa metodoloxía e as técnicas ao respecto 
doutras ciencias e saberes. 

 CMCCT 
 CCEC 

 B1.2. Definir e concretar o obxecto peculiar de estudo 
das ramas da antropoloxía. 

 ANTB1.2.1. Define e concreta con precisión o obxecto peculiar de 
estudo das ramas da antropoloxía, distinguindo cada unha a través de 
textos, e realiza unha presentación empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 CMCCT 
 CCL 
 CD 

 B1.4. Diferenciar a antropoloxía doutras ciencias 
sociais. 

 ANTB1.4.1. Diferencia e explica a antropoloxía con respecto a outros 
saberes e outras ciencias sociais. 

 CCL 
 CAA 

 B2.1. Establecer a liña filoxenética humana, dando 
conta das probas sobre a evolución. 

 ANTB2.1.1. Reproduce a liña filoxenética humana, utilizando para iso 
recursos das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 CAA 
 CMCCT 
 CD 

 ANTB2.1.2. Recoñece probas sobre a evolución.  CCEC 
 CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B2.3. Describir a orixe e a evolución da especie 
humana, e a arbore xenealóxica dos homínidos ata a 
explosión cultural. 

 ANTB2.3.1. Describe e explica, mediante ferramentas informáticas, a 
orixe e a evolución da especie humana. 

 CD 
 CCL 

 B2.5. Concretar a achega da arqueoloxía aos 
estudos antropolóxicos, amosando o percorrido que 
vai polos grandes períodos da evolución 
sociocultural: Paleolítico, Neolítico, revolución urbana 
e sociedade industrial. 

 ANTB2.5.1. Describe a achega da antropoloxía e da arqueoloxía ao 
coñecemento da evolución humana. 

 CCEC 
 CCL 

 ANTB2.5.2. Delimita o percorrido que vai polos grandes períodos da 
evolución sociocultural (Paleolítico, Neolítico, revolución urbana e 
sociedade industrial), e elabora mapas conceptuais. 

 CCEC 
 CCL 

 B2.6. Describir a complexidade do ser humano a 
través da súa peculiar unidade e diversidade. 
 

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

 CCL 
 CCEC 

 B3.1 Definir o termo cultura, asumindo a súa 
complexidade desde diversos puntos de vista. 

 ANTB3.1.1. Define os trazos característicos da cultura.   CCEC 
 CCL 
 CSC 

 ANTB3.1.2. Identifica diversas perspectivas na súa concepción.  CCEC 
 CSC 

 B3.2. Describir a interiorización da cultura, 
salientando os axentes e os procesos da 
endoculturación. 

 ANTB3.2.1. Describe o significado da interiorización da cultura.  CCL 

 ANTB3.2.2. Identifica e define os axentes e os procesos de 
endoculturación. 

 CCL 
 CSC 

 B3.3. Analizar a cultura, distinguindo as perspectivas 
EMIC e ETIC. 

 ANTB3.3.1. Analiza algún elemento cultural do seu contorno e 
compárao adecuadamente con outras manifestacións culturais, 
distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

 CCEC 
 CSC 
 CSIEE 

 B3.4. Describir as dinámicas das culturas e a 
diversidade cultural. 

 ANTB3.4.1. Describe, analiza e explica algún elemento cultural do seu 
contorno, comprendendo a complexidade da diversidade cultural global 
e de Galicia. 

 CCL 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 B3.10. Describir os fundamentos antropolóxicos do 
saber. 

 ANTB3.10.1. Identifica en pequenos textos os fundamentos 
antropolóxicos do saber. 

 CCL 
 CAA 

 B4.1. Describir a sociabilidade e a socialización como 
trazos inherentes ao ser humano. 

 ANTB4.1.1. Recoñece e describe a sociabilidade e a socialización como 
trazos inherentes ao ser humano 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 B4.3. Analizar os mecanismos de reprodución social 
e, especialmente, a comprensión da sexualidade. 

 ANTB4.3.1. Identifica dun xeito concreto os mecanismos de reprodución 
social e, especialmente, os trazos típicos da sexualidade. 

 CAA 
 CCEC 

 B4.4. Analizar e describir os sistemas terminolóxicos 
e as teorías sobre o parentesco. 

 ANTB4.4.1. Analiza e describe os sistemas terminolóxicos sobre o 
parentesco, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
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ANTROPOLOXÍA 1º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 ANTB4.4.2. Analiza as modalidades de organización domésticas e os 
sistemas de parentesco, prestándolle especial atención á realidade 
galega. 

 CCEC 
 CAA 

 

1.8. HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 
 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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, oralmente e 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 
coherencia, tanto oralmente como por escrito. 

 CCL 
 CSIEE 
 

 B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e 
os procedementos do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos 
de organización e investigación dos contidos. 

 HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada autor/a, 
mediante resumos dos seus contidos fundamentais, e 
clasifícaos nos núcleos temáticos que atravesan a historia da 
filosofía: realidade, coñecemento, ser humano, ética e política. 

 CAA 

 HFB1.3.2. 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. 

 CAA 
 CCL 

 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 

 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 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

apreciando criticamente o seu discurso.  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 sofistas, identificando os problemas da 
filosofía antiga, e relacionando esas respostas coas solucións 
achegadas por Platón. 

 CAA 
 

 B2.2. Entender o sistema teleolóxico de 
Aristóteles, en relación co pensamento de 
Platón e a física de Demócrito, e valorando a 
súa influencia no desenvolvemento das ideas 
e cos cambios socioculturais da Grecia antiga. 

 HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento 
de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, 
forma, potencia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, 
indución, dedución, abstracción, alma, monismo, felicidade e 
virtude, entre outros. 

 CCL 
 

 HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe 
oral coma na escrita, as teorías fundamentais de Aristóteles, 
examinando a súa concepción da metafísica e da física, o 
coñecemento, a ética eudemonística e a política, en 
comparación coas teorías de Platón. 

 CCL 

 HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, 
identificando os problemas da filosofía antiga, e relaciona esas 
respostas coas solucións achagadas por Aristóteles. 

 CAA 
 
 

 B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e 
o seu encontro coa filosofía a través das ideas 
fundamentais de Agostiño de Hipona, 
apreciando a súa defensa da liberdade, da 
verdade e do coñecemento interior ou a 
historia. 

 HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas 
súas orixes, a través das teses centrais do pensamento de 
Agostiño de Hipona. 

 CCEC 
 

 B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, 
en relación co agostinismo, a filosofía árabe e 
xudía, e o nominalismo, e valorar a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e 
nos cambios socioculturais da Idade Media. 

 HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, como razón, 
fe, verdade, deus, esencia, existencia, creación, inmortalidade, 
lei natural, lei positiva e precepto, entre outros, e aplícaos con 
rigor. 

 CCL 
 

 HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe 
oral coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de 
Tomé de Aquino, distinguindo a relación entre fe e razón, as 
vías de demostración da existencia de Deus, e a lei moral, en 
comparación coas teorías da filosofía Antiga. 

 CCL 

 HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a filosofía 
árabe e xudía, e o nominalismo, identificando os problemas da 
filosofía medieval, en relación coas solucións achegadas por 
Tomé de Aquino. 

 CAA 

 B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do 
pensamento de Guillerme de Ockham, cuxa 
reflexión crítica supuxo a separación entre 
razón e fe, a independencia da filosofía e o 
novo pulo para a ciencia. 

 HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo de 
Guillerme de Ockham e a súa importancia para a entrada na 
modernidade. 

 CCEC 
 
 

 B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, 
distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía 

 HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, 
certeza, método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e 

 CCL 
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humanista e o monismo panteísta de Spinoza, 
e valorar a súa influencia no desenvolvemento 
das ideas e nos cambios socioculturais da 
Idade Moderna. 

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. 

 CCL 

 HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e 
relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes. 

 CCEC 

 B4.3. 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. 

 HFB4.3.1. 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. 

 CCL 
 

 HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe 
oral coma na escrita, as teorías fundamentais de Hume, 
distinguindo os principios e os elementos do 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. 

 CMCCT 
 

 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. 

 CSC 

 B4.4. Coñecer os principais ideais dos 
ilustrados franceses, afondando no 
pensamento de J.J. Rousseau, e valorar a 
importancia do seu pensamento para o 
xurdimento da democracia mediante unha 
orde social acorde coa natureza humana. 

 HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados 
franceses, e explica o sentido e transcendencia 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. 

 CSC 

 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. 

 CAA 

 HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe 
oral 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. 

 CCL 

 B5.1. Entender o materialismo histórico de 
Marx, en relación co idealismo de Hegel e con 
Feuerbach, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios 

 HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, 
materialismo histórico, praxe, alienación, infraestrutura, 
superestrutura, forzas produtivas, medios de produción, loita de 
clases, traballo, plusvalor e humanismo, entre outros, e utilízaos 

 CSC 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

socioculturais da Idade Contemporánea. con rigor. 

 HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Marx, 
examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á 
alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do 
individuo. 

 CCL 

 

1.9. PSICOLOXÍA 2º BAC 
 

PSICOLOXÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

 CSC 

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

 CAA 

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

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

 CMCCT 

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

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

 CMCCT 

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

 CAA 
 CCEC 

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

 CD 
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PSICOLOXÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

 CD 

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

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

 CSC 

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

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

 CCL 

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

 CCL 

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

 CD 

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

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

 CSIEE 

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

 CCEC 
 CD 

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

 CCL 

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

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

 CSIEE 

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

 CD 
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PSICOLOXÍA 2º BAC 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 B4.3. Recoñecer e valorar a importancia da 
intelixencia emocional no desenvolvemento 
psíquico da persoa. 

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

 CAA 

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

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

 CAA 

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

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

 CAA 

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

 CSIEE 

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

 CMCCT 

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

. 
 PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, alegría, 

tristura, ira, sorpresa, etc.) e secundarias (ansiedade, 
hostilidade, humor, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das 
emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo, etc.). 

 CCL 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 

AVALIACIÓN Procedementos: 
 Tarefas (corresponden ao que na Programación orixinal no seu apartado 7.1. se 

define como “actividades de aula” e “probas específicas”). Empréganse en tódolos 
cursos virtuais das materias do departamento. 

 Probas (corresponden ao que na Programación orixinal no seu apartado 7.1. se 
define como “probas xenéricas” ou “exames”). Empréganse só nos cursos virtuais 
de Pendentes e Historia da filosofía 2º Bac 

 

Instrumentos: cada actividade realizada polo alunado, tal e como aparecen especificadas 
no apartado 3 (sexa nunha tarefa, sexa nunha proba), así como as rúbricas de corrección 
empregadas polo profesorado (tal como se especifican na Programación orixinal, apartado 
7.1.) 
 

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 No caso do alunado coas avaliacións 1ª e 2ª aprobadas a nota final será a máis 

alta das seguintes ponderacións: a) Media da cualificación obtida nas avaliacións 
1ª e 2ª (cada unha pondera un 50% da cualificación final); b) Suma da nota 
ponderada da 1ª avaliación nun 40%, da 2ª avaliación nun 40% e da 3ª avaliación 
nun 20%. 

 No caso do alunado con unha ou as dúas avaliacións suspensas con 4 puntos, a 
cualificación será a suma da nota ponderada da 1ª avaliación nun 40%, da 2ª 
avaliación nun 40% e da 3ª avaliación nun 20%. Se o resultado desta suma fose 
inferior a 5, habilitarase unha proba/tarefa de recuperación extraordinaria global ou 
desglosada por avaliacións 1ª e 2ª. De aprobar dita proba/tarefa extraordinaria a 
cualificación será de 5 puntos. 

 No caso do alunado con unha ou as dúas avaliacións suspensar con 3 puntos ou 
menos, habilitarase unha proba/tarefa extraordinaria por avaliación suspensa. De 
aprobar dita proba/tarefa extraordinaria a cualificación será de 5 puntos nesa 
proba/tarefa, e a cualificación final será de 5 puntos no caso das dúas avaliacións 
suspensas, ou a media entre 5 e a cualificación da avaliación aprobada. 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 
DE SETEMBRO 

Contémplase unha proba extraordinaria de setembro para o alunado que tivese unha 
cualificación inferior a 5 na cualificación final. Dita proba extraordinaria versará sobre os 
contidos especificados nos estándares do apartado 1 do presente documento e terá unas 
características similares á proba/tarefa de recuperación extraordinaria realizada na 3ª 
avaliación. 
 

ALUMNADO DE 
MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación: os especificados no apartado 7.1 da Programación orixinal.  

 Criterios de cualificación: 
 Para o alunado con pendente Valores éticos de 1º ESO: 50% da cualificación 

correspondente á Tarefa 1 da Aula virtual e 50% correspondente á Tarefa 2 da 
Aula virtual. 

 Para o alunado con pendente Valores éticos de 3º ESO: 50% da cualificación 
correspondente á Proba parcial realizada presencialmente e 50% correspondente 
á Tarefa da Aula virtual. 

 Para o alunado con pendente Filosofía de 1º Bac: a) 50% da cualificación 
correspondente á Proba parcial realizada presencialmente e 50% correspondente 
á Tarefa 2 da Aula virtual para o alunado coa Proba presencial aprobada; b) 50% 
da cualificación correspondente á Tarefa 1 da Aula virtual e 50% correspondente á 
Tarefa 2 da Aula virtual para o alunado coa Proba parcial realizada 
presencialmente suspensa. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 Para o alunado con pendente Valores éticos de 1º ESO: Tarefa 1 e Tarefa 2 da 

Aula virtual. 
 Para o alunado con pendente Valores éticos de 3º ESO: Tarefa da Aula virtual. 
 Para o alunado con pendente Filosofía de 1º Bac: Tarefa 1 e Tarefa 2 da Aula 

virtual. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
(RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO E NO SEU CASO AMPLIACIÓN) 
 

3.1. VALORES ÉTICOS 1º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 
 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Non se formulan actividades de recuperación posto que todo o alumnado superou 

tanto a 1ª como a 2ª avaliación. 
 

De reforzo e repaso:  
 A partir de recursos audiovisuais proponse a análise de distintos valores éticos 

(xustiza, respecto, honestidade, etc). Con obxecto de facilitar a súa comprensión 
achéganse preguntas guiadas. Utilízanse distintas ferramentas dixitais para plasmar o 
resultado das súas reflexións. 

 Tarefas de reflexión sobre a identificación das emocións, sentimentos e estados de 
ánimo no momento actual (elaboración dun diario semanal, redacción de cartas, etc). 

 A partir de recursos audiovisuais proponse a análise de situación nas que impera a 
desigualdade entre mulleres e homes. Con obxecto de facilitar a súa comprensión 
achéganse preguntas guiadas. Utilízanse distintas ferramentas dixitais para plasmar o 
resultado das súas reflexións . 

 
De ampliación:  

 Identificar noticias falsas na rede. 
 Elaboración dun vídeo polo Día Mundial da Saúde (7 de abril). 
 Conmemoración dos seguintes días internacionais da ONU: Día mundial da 

Diversidade Cultural para o diálogo e o desenvolvemento (21 de maio) e Día mundial 
do Medio Ambiente (5 de xuño). 

 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Materiais de elaboración propia:  
 
https://app.genial.ly/editor/5e79c231dd2dca0da6d0302e 
https://www.youtube.com/watch?v=h5eTdM5TLVE&t=2s 

 
Recursos audiovisuais:  
 

https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une 
https://www.youtube.com/watch?v=YxxdXAQHOTs 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-
para-educar-en-valores/ 
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists 
https://www.youtube.com/watch?v=YZ0ALDq2Gp8&list=PL6z2GPGqVLwNa3qqtF7UcwV
4QXcfmu2al 
https://igualdade.es/ 
 

Ferramentas dixitais: 
 

https://www.canva.com/ 
https://app.genial.ly/dashboard 

 

 

 

https://app.genial.ly/editor/5e79c231dd2dca0da6d0302e
https://www.youtube.com/watch?v=h5eTdM5TLVE&t=2s
https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une
https://www.youtube.com/watch?v=YxxdXAQHOTs
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-para-educar-en-valores/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-para-educar-en-valores/
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=YZ0ALDq2Gp8&list=PL6z2GPGqVLwNa3qqtF7UcwV4QXcfmu2al
https://www.youtube.com/watch?v=YZ0ALDq2Gp8&list=PL6z2GPGqVLwNa3qqtF7UcwV4QXcfmu2al
https://igualdade.es/
https://www.canva.com/
https://app.genial.ly/dashboard
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3.2. VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Non hai. A media entre a primeira e a segunda avaliación é aprobado como mínimo 

en todo o alumnado da materia. 
 
De reforzo e repaso:  

 Contrastar a consideración moral das persoas e as dos animais a partires do 
visionado dun vídeo. 

 Elaborar un cuadro comparativo sobre as características distintivas dos valores 
éticos. 

 Expoñer de forma abreviada os fundamentos das éticas hedonista, eudaimonista y 
kantiana. 

 Descrición dunha escena literaria en relación cun listado de valores. 
 
De ampliación:  

 Seguimento dende a propia plataforma do xogo do seguimento de cada alumno. 
 Argumentar sobre a importancia dos valores éticos na situación de crise actual. 
 Reflexionar sobre a situación presente e as súas implicacións éticas  a partir de 

textos selecionados. 
 Argumentar sobre os ámbitos da legalidade e a lexitimidade nas sociedades 

democráticas. 
 Xogo interactivo de toma de decisións “Quandary” (escenarios 1, 2, 3 e 4). 

 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 
 Mantense  contacto coas familias por AbalarMóbil. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Libros: 
Textos diversos en formato PDF 
Lectura a escoller libremente por cada alumno. 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania 
 
Enlaces: 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-exp-juicio.html 
https://aulasgalegas.org/ 
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-
para-educar-en-valores/https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une 
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists 
https://igualdade.es/ 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-con-valores-0/html/fff72c62-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_2.html 
https://www.quandarygame.org/?language=es 
https://www.quandarygame.org/play 
https://www.quandarygame.org/educators 
https://www.quandarygame.org/view_dashboard 
 

 

3.3. VALORES ÉTICOS 3º ESO 
 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 
 

 
 
 
 

De Recuperación: 
 Non se contemplan actividades de recuperación posto que todo o alumnado 

superou tanto a 1ª como a 2ª avaliación. 
 

http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-exp-juicio.html
https://aulasgalegas.org/
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos
https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists
https://igualdade.es/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-con-valores-0/html/fff72c62-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-con-valores-0/html/fff72c62-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
https://www.quandarygame.org/?language=es
https://www.quandarygame.org/play
https://www.quandarygame.org/educators
https://www.quandarygame.org/view_dashboard


ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.                                            
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. IES DE VILALONGA 

2020 

 

27  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

De repaso:  
 Reflexionar sobre a consideración moral das persoas e os animais a partir do 

visionado dun vídeo. 
 Explicar as relacións entre legalidade e lexitimidade nos sistemas democráticos. 
 Disertar sobre a importancia da reflexión racional, autónoma e crítica que 

proporcionan a ética, a moral e o dereito para a convivencia. 
       

De ampliación:  
 Extructurar e clasificar os 30 artículos da DUDH. 
 Relacionar a Constitución Española e a DUDH  cos conceptos de xustiza, 

igualdade, democrácia, dereitos civís etc. 
 Investigar e explicar as distintas formas de intolerancia, discriminación e violencia 

que atentan contra a DUDH. 
 

 
 
 
METODOLOXÍA 

Alumnado con conectividade:  
 As tarefas se achegan á aula virtual do IES .  
 Mantense contacto tamén por enderezo electrónico . 
 Mantense  contacto coas familias por AbalarMóbil. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Informase do seguemento das tarefas aos titores dos grupos.  
 

 
 
 
 
MATERIAIS E 
RECURSOS 

Textos diversos en formato pdf.  
 
Recursos audiovisuais:   
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-exp-juicio.html 
https://aulasgalegas.org/ 
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-
multimedia-para-educar-en-valores/ 
https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une 
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists 
https://igualdade.es/ 
 

 

 

3.4. VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

 
VALORES ÉTICOS 4º ESO 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Non hai. A media entre a primeira e a segunda avaliación é aprobado como mínimo 

en todo o alumnado da materia. 
 

De reforzo e repaso:  
 Identificar ejemplos de virtudes aristotélicas. 

 
De ampliación:  

 Xogo interactivo de poñerse no lugar dun refuxiado “Contra viento y marea” 
(Escenarios 1, 2 e 3) Enviar ao foro resumo dun dos artigos de afondamento. 

 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 
 Mantense  contacto coas familias por AbalarMóbil. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Libros: 
 LAPUERTA, F. Diario de un joven aristotélico. Barcelona: Cims, 1997. 
 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco. 
 http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica 
 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/ 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-exp-juicio.html
https://aulasgalegas.org/
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-para-educar-en-valores/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/proyectoeduca-recursos-multimedia-para-educar-en-valores/
https://pastoralsj.org/ser/1519-todo-lo-que-nos-une
https://www.youtube.com/user/InstitutoAndMujer/playlists
https://igualdade.es/
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/
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Enlaces: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ytXkLOxi0Wo 
 http://www.contravientoymarea.org/ 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.1/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.2/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.3/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.4/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.1/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.2/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.3/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.4/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.1/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.2/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.3/index.html 
 http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.4/index.html 

 
 

 

3.5. FILOSOFÍA 4º ESO 
 

 
FILOSOFÍA 4º ESO 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Non hai. A media entre a primeira e a segunda avaliación é aprobado como mínimo 

en todo o alumnado da materia. 
 

De reforzo e repaso:  
 Esquema sobre partes da alma e virtudes en Platón. 
 Explicación da relación corpo/alma en Aristóteles. 
 Video con preguntas sobre as posicións filosóficas sobre a relación corpo/alma. 
 Realización dun test de personalidade e exposición razoada dos rasgos analizados. 
 Explicación dos distintos elementos que configuran a personalidade. 

 
De ampliación:  

 Búsqueda de información e exposición sobre experimento do psicólogo social S. 
Milgram. 

 Búsqueda de información e exposición sobre experimento do psicólogo social P. 
Zimbardo. 
 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 
 Mantense  contacto coas familias por AbalarMóbil. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Libros: 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/14451/19/1 
 
Enlaces:  
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk 
https://www.youtube.com/watch?v=kY-NmO5D0E4 
https://www.youtube.com/watch?v=lDc0Lg0FFoM 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/3faigfa2.htm 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/conscie2.htm 
 

 

3.6. FILOSOFÍA 1º BAC 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ytXkLOxi0Wo
http://www.contravientoymarea.org/
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.1/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.2/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.3/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/1.4/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.1/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.2/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.3/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/2.4/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.1/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.2/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.3/index.html
http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.4/index.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/14451/19/1
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk
https://www.youtube.com/watch?v=kY-NmO5D0E4
https://www.youtube.com/watch?v=lDc0Lg0FFoM
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/3faigfa2.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/conscie2.htm
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FILOSOFÍA 1º BAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

De ampliación:  
 Lectura e analise de textos filosóficos de epistemoloxía e metafísica. 
 Investigar e seleccionar información científica e pseudocientífica na rede 

contrastándoa. 
 Responder ó cuestionario final dos temas de epistemoloxía e lóxica. 

 
De repaso:  

 Visionar e analizar vídeos que afondan nos rasgos e problemas da filosofía. 
 Visionar e analizar vídeos de temática filosófica relacionada cós contidos explicados 

na 1ª e 2ª  avaliación. 
 Empregar os elementos e regras da lóxica de enunciados. 
 Diferenciar os distintos tipos de falacias participando en xogos online.      

 
De Recuperación: 
       As tarefas de recuperación consisten, en xeral, en contestar satisfactoriamente a 
preguntas amplias de desenvolvemento e reflexión que amosen un grao de comprensión 
suficiente da materia, e que, ademáis, sirvan para completar e actualizar o traballo non 
realizado en cada unha das avaliacións suspensas. Así, ademáis das actividades xa 
reseñadas, propoñemos:   

 Analizar textos filosóficos, extraendo a información relevante, recoñecendo a súa 
problemática e expoñendo con claridade os argumentos principais. 

 Responder de xeito razoado e crítico ás cuestións integradas nos temas explicados 
presencialmente de epistemoloxía, metafísica  e lóxica. 

 Expoñer con precisión os principais problemas e etapas da filosofía, argumentando 
e clarificando as súas teses básicas e facendo un uso riguroso dos conceptos e 
ideas axeitados. 

 Resolver exercicios de lóxica proposicional, táboas de verdade e deducción natural. 
 

 
 
 
METODOLOXÍA 

Alumnado con conectividade:  
 As tarefas se achegan á aula virtual do IES .  
 Mantense contacto tamén por enderezo electrónico . 
 Mantense  contacto coas familias por Abalar. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Informase do seguemento das tarefas aos titores dos grupos.  
 

 
 
 
 
MATERIAIS E 
RECURSOS 

Textos diversos en formato pdf.  
 
Recursos audiovisuais:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-asignatura-filosofia/ 
http://www.xtec.cat/~jgonza51/principal/enlaces.htm 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas/filosofia/ 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-filosofia-bachillerato/ 
http://www.webdianoia.com/ 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm 
https://auladefilosofia.net/ 

 

3.7. ANTROPOLOXÍA 1º BAC 
 

ANTROPOLOXÍA 1º BAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

De Recuperación: 
 Non se contemplan actividades de recuperación posto que todo o alumnado 

superou tanto a 1ª como a 2ª avaliación. 
 

De repaso:  
 Explicar o ámbito de investigación da antropoloxía e os seus métodos 

comparándoos cos de outras ciencias sociais. 
 Analizar os trazos máis salientables do proceso de evolución humana, física e 

socio-cultural. 
 Ver e analizar vídeos sobre evolución humana, diversidade racial e antropoloxía 

cultural. 
 Diferenciar e contrastar as perspectivas emic e etic aplicadas ó analise de diferentes 

elementos culturais.      
 
De ampliación:  

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-asignatura-filosofia/
http://www.xtec.cat/~jgonza51/principal/enlaces.htm
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas/filosofia/
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-filosofia-bachillerato/
http://www.webdianoia.com/
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm
https://auladefilosofia.net/
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 Analizar a partir de textos diversos contidos fundamentais de antropoloxía física e 
cultural.  

 Investigar algún elemento cultaral galego do contorno inmediato facendo a súa 
descrición e analise. 

 Facer unha crítica pormenorizada do etnocentrismo, racismo, relativismo cultural e 
outras perspectivas erróneas da diversidade. 

 Esquematizar e explicar os sistemas de parentesco. 
 
 

 
 
 
METODOLOXÍA 

Alumnado con conectividade:  
 As tarefas se achegan á aula virtual do IES .  
 Mantense contacto tamén por enderezo electrónico . 
 Mantense  contacto coas familias por Abalar. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Informase do seguemento das tarefas aos titores dos grupos.  
 

 
 
 
 
MATERIAIS E 
RECURSOS 

Textos diversos en formato pdf.  
 
Recursos audiovisuais: 
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-asignatura-filosofia/ 
http://www.xtec.cat/~jgonza51/principal/enlaces.htm 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas/filosofia/ 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania 
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-filosofia-bachillerato/ 
http://www.webdianoia.com/ 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm 
https://auladefilosofia.net/ 
 

 

3.8. HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 
 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC 
 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Proba telemática de contidos das dúas últimas unidades presenciais, que pondera un 

20% sobre a cualificación final (serve de recuperación a alunado cualificado con 4 
nas evaluacións anteriores) 

 Proba telemática de recuperación da 1ª avaliación para alunado cualificado con 3 ou 
menos. 

 Proba telemática de recuperación da 2ª avaliación para alunado cualificado con 3 ou 
menos. 
 

De reforzo e repaso:  
 Actividades en paquete SCORM con formato Hot Potatoes de elaboración propia 

sobre Marx (encrucillado, ordenar frases, encher ócos nun texto, emparellar 
columnas) 

 Enquisas de opción múltiple e actividades interactivas con formato 
predominantemente Hot Potatoes para cada estándar ABAU impartido no periodo 
presencial (Presocráticos, Sócrates e os sofistas, Platón, Aristóteles, Santo Agostiño 
e San Tomé, Descartes, Locke, Hume, Kant e Marx) 

De ampliación:  
 Esquema ou mapa conceptual sobre as instancias do modo de producción en Marx. 
 Resumo sobre a superestrutura ideolóxica en Marx. 
 Explicación do paso dun modo de producción a outro. 
 Glosario de termos do modo de producción capitalista. 
 Explicación comparativa entre a plusvalía absoluta e relativa. 
 Comentario de fragmento do texto 7 ABAU de Kant. 
 Comentario de fragmento do texto 2 ABAU de Marx. 

 
 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 
 Mantense  contacto coas familias por AbalarMóbil. 

https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw/videos
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-asignatura-filosofia/
http://www.xtec.cat/~jgonza51/principal/enlaces.htm
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas/filosofia/
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-ciudadania
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria/asignaturas/educacion-etico-civica
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-filosofia-bachillerato/
http://www.webdianoia.com/
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm
https://auladefilosofia.net/
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Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Libros e textos: 
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/secundaria-
y-bachillerato/ 
https://ciug.gal/gal/abau/historiafilosofia 
 
Enlaces de repaso: 
(Dispoño só os enlaces fonte dentro dos cales cada actividade terá o seu propio enlace. 
No curso da Aula virtual o alunado accedeu co enlace particular de cada actividade) 
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/f2rutas2.php 
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/actividades2.html 
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/index.html 
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/javatest/index.html 
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/testjav3/index.html 
http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/inicio.html 
http://www.webdianoia.com/ 
https://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm 
https://www.webdianoia.com/pages/ejercicios.htm 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/sumtall2.htm 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atenes2.htm 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atmoder2.htm?pagina=b-reali2 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atconte2.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioPlaton.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioAristoteles.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioDescartes.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioKant.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioMarx.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20
cuestionarios/cuestio/cuestionarioNietzsche.htm 
http://www.boulesis.com/apuntes 
https://cibernous.com/ 
http://aulasgalegas.org/category/filosofia/ 
 
Enlaces de ampliación: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uZHn0CME10 
https://www.youtube.com/watch?v=tYowKO298QI 
https://www.youtube.com/watch?v=SrcvVh1uyTc 
https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM 
https://www.youtube.com/watch?v=vkVFpce_yXA 
 
 
 
 

 

3.9. PSICOLOXÍA 2º BAC 
 

 
PSICOLOXÍA 2º BAC 

ACTIVIDADES De recuperación: 
 Non hai. A media entre a primeira e a segunda avaliación é aprobado como mínimo 

en todo o alumnado da materia. 
 

De reforzo e repaso:  
 Aplicación da pirámide de Maslow á situación de confinamento polo estado de 

alarma. 
 Aplicación da teoría da atribución de Heider e Weiner a situacións posibles. 
 Aplicación da indefensión aprendida e o locus de control de Rotter a situacións 

posibles. 

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/secundaria-y-bachillerato/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/secundaria-y-bachillerato/
https://ciug.gal/gal/abau/historiafilosofia
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/f2rutas2.php
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/version/v1/actividades2.html
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/index.html
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/javatest/index.html
http://www.paginasobrefilosofia.com/html/testjav3/index.html
http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/inicio.html
http://www.webdianoia.com/
https://www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm
https://www.webdianoia.com/pages/ejercicios.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/sumtall2.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atenes2.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atmoder2.htm?pagina=b-reali2
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/taller/atconte2.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioPlaton.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioPlaton.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioAristoteles.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioAristoteles.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioDescartes.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioDescartes.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioKant.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioKant.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioMarx.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioMarx.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioNietzsche.htm
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/filosofia/cuestiones_filosofia/carpeta%20de%20cuestionarios/cuestio/cuestionarioNietzsche.htm
http://www.boulesis.com/apuntes
https://cibernous.com/
http://aulasgalegas.org/category/filosofia/
https://www.youtube.com/watch?v=2uZHn0CME10
https://www.youtube.com/watch?v=tYowKO298QI
https://www.youtube.com/watch?v=SrcvVh1uyTc
https://www.youtube.com/watch?v=41Y02E_41kM
https://www.youtube.com/watch?v=vkVFpce_yXA
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 Paquete SCORM de actividades con libro LIM de elaboración propia sobre as 
emocións básicas. 

 Realización dun test de personalidade e exposición razoada dos rasgos analizados. 
 Actividades interactivas voluntarias sobre as unidades traballadas durante o curso. 

 
De ampliación:  

 Elaboración dunha wiki colaborativa sobre as emocións básicas de P.Ekman. Cada 
parella busca información e elabora a páxina dunha das seguintes emocións: medo, 
tristura, ira, ledicia, noxo, sorpresa. 

 Elaboración dunha wiki colaborativa sobre teorías da personalidade. Cada parella 
ocúpase de buscar información e elabora a páxina da teoría dun dos seguintes 
autores: Freud, Rogers, Eysenck, Rotter, Erikson, Bowlby, test proxectivos de 
personalidade e tests psicométricos de personalidade. 

. 

METODOLOXÍA Alumnado con conectividade:  
 As tarefas achéganse á Aula virtual do IES onde tamén se habilitou un foro para 

solventar as dúbidas. 
 Mantense contacto tamén por mensaxería de Aula virtual e correo electrónico. 

 
Alumnado sen conectividade:  

 Infórmase do seguemento das tarefas á Xefatura de estudios e ao titor do grupo.  
 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

Enlaces: 
https://psicologiaymente.com/social/error-fundamental-atribucion 
https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM 
https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw 
https://lamenteesmaravillosa.com/las-6-emociones-basicas-caracteristicas-y-funciones/ 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=5258 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/mod/wiki/view.php?id=5281 
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/3faigfa2.htm 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/grupo_percepciones/index2.htm 
http://proyectoafri.es/cd8ejerc/ejercpsico/ejerc_interact_.htm 
https://filosocano.jimdofree.com/psicolog%C3%ADa-2%C2%BA-de-bachillerato/ 
http://erizosdefilosofia.blogspot.com/p/2-de-bachillerato.html 
 

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS 
FAMILIAS 
 

Os alumnos son informados das tarefas e criterios na Aula virtual. 
As familias son avisadas das probas e incidencias por Abalar Móbil. 

PUBLICIDADE 
 

Páxina web do centro. 

 

 

https://psicologiaymente.com/social/error-fundamental-atribucion
https://www.youtube.com/watch?v=OtB6RTJVqPM
https://www.youtube.com/watch?v=-K-J2pW-kXw
https://lamenteesmaravillosa.com/las-6-emociones-basicas-caracteristicas-y-funciones/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/mod/scorm/view.php?id=5258
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual2/mod/wiki/view.php?id=5281
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/edupolis/3faigfa2.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/grupo_percepciones/index2.htm
http://proyectoafri.es/cd8ejerc/ejercpsico/ejerc_interact_.htm
https://filosocano.jimdofree.com/psicolog%C3%ADa-2%C2%BA-de-bachillerato/
http://erizosdefilosofia.blogspot.com/p/2-de-bachillerato.html
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