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1º DE ESO. VALORES ÉTICOS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1ª avaliación

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

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

2ª avaliaciòn

B2.1.  Conecer  os  fundamentos  da
natureza  social  do  ser  humano  e  a
relación dialectica que se establece entre
este  e  a  sociedade,  estimando  a
importancia  dunha  vida  social  dirixida
polos valores eticos

VEB2.1.1. Explica por que o ser humano e 
social por natureza e valora as 
consecuencias que ten este feito na súa vida
persoal e moral.

B2.6.  Xustificar  a  importancia  que  tenen
os  valores  e  virtudes  eticas  para
conseguir  unhas  relacións  interpersoais
xustas, respectuosas e satisfactorias.

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

3ª avaliación

B5.2. Estimar a importancia do problema 
actual do exercicio dos dereitos da muller 
e do neno en grande parte do mundo, 
conecendo as súas causas e tomando 
conciencia deles coa finalidade de 
promover a súa solución.

VEB5.2.1. Dá razóns sobre a orixe histórica 
do problema dos dereitos da muller, 
reconecendo os patróns económicos e 
socioculturais que fomentaron a violencia e a
desigualdade de xenero.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O  seguimento  e  avaliación  das  aprendizaxes  do  alumnado
realizarase a diario coa observación na aula e tarefas nunha aula
virtual  ou  no  caderno  de  clase.  O  cálculo  das  cualificacións
farase  a  partires  das  rúbricas  propostas.  A participación  nas
actividades  de  aula  serán  sustituídas  pola  participación  nas
videochamadas na 3ª avaliación ou por correo electrónico.

Instrumentos:
Exercicios  interactivos  de  vocabulario/traballo  con
textos/actividades  de  reflexión  escrita,  debates,  traballos  de
investigación,  análise  casos  prácticos  e  xogos  de  rol  ou
simulación,  murais  ou  collages,  presentacións  dixitais  e
producións audiovisuais.

Na  3ª  avaliación  utilizarase  unha  aula  virtual  ou  correo
electrónico,  taboleiros  virtuais,  cuestionarios en lina e lecturas
interactivas con cuestionarios de comprensión. 

Cualificación final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas
dúas  primeiras  avaliacións,  incluidas  as  activides  de
recuperación. As actividades de reforzo e ampliación do terceiro
trimestre  serán  valoradas  cun  máximo  de  2  puntos,  que  se
sumarán a media resultante das dúas primeiras avaliacións.
 No  caso  de  alumnado  con  graves  problemas  derivados  da
situación  de  coarentena  respetarase  a  nota  media  das
actividades realizadas con anterioridade á mesma sempre que
estean debidamente comunicadas.

Proba extraordinaria
de setembro 

O alumnado terá que repetir as tarefas avaliadas negativamente
durante  o  curso,  en  caso  de  non  ser  posible  facelo
presencialmente faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia pendentes

Non hai alumnado nesta situación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Actividades de recuperación:
Non hai alumnado suspenso pero ofrecerase a posibilidade de
repetir  actividades  cunha  cualificación  baixa  para  a  súa
recuperación e mellora da media final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias
básicas, actividades de comprensión con formularios en lina ou
por3 correo electrónico, actividades de escritura sobre dilemas
morales basados nas lecturas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos
O alumnado ten acceso a todo o material nun curso virtual ou
en envíos por correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico.

Publicidade 
Páxina web do centro.

                                     

                            

4



2º DE ESO. VALORES ÉTICOS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1ª avaliación

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

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

2ª avaliación

B3.6  Tomar  conciencia  da  importancia
dos  valores  e  as  normas  eticas,  como
guia  da  conducta  individual  e  social,
asumindo  a  responsabilidade  de
difundilos e promovelos polos beneficios
que aportan á persoa e a comunidade. 

VEB3.6.2  Emprende,  utilizando  a  iniciativa
persoal  e  a  colaboración  en  grupo,  a
organización dunha campana no seu medio,
co  fin  de  promover  o  reconecemento  dos
valores eticos como elementos fundamentais
do pleno desenvolvemento persoal e social.

3ª avaliación

B6.1.  Reconecer  a  importancia  da
dimensión  moral  da  ciencia  e  a
tecnoloxía,  así  como  a  necesidade  de
establecer límites eticos e xurídicos, coa
finalidade  de  orientar  a  súa  actividade
consonte  os  valores  defendidos  pola
DUDH.

VEB6.1.1. Utiliza información de distintas 
fontes para analizar a dimensión moral da 
ciencia e a tecnoloxía, avaliando o impacto 
positivo e negativo que estas poden ter en 
todos os ámbitos da vida humana (social, 
económico, político, etico e ecolóxico, etc.).
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase
a diario coa observación na aula e tarefas nunha aula virtual ou no
caderno de clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das
rúbricas  propostas.  A participación  nas  actividades  de  aula  serán
sustituídas pola participación nas videochamadas na 3ª avaliación ou
por correo electrónico.

Instrumentos:
Exercicios interactivos de vocabulario/traballo con textos/actividades 
de reflexión escrita, debates, traballos de investigación, análise casos
prácticos  e  xogos  de  rol  ou  simulación,  murais  ou  collages,
presentacións dixitais e producións audiovisuais.

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual  ou correo electrónico,
taboleiros  virtuais,  cuestionarios  en  lina  e  lecturas  interactivas  con
cuestionarios de comprensión. 

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas
primeiras  avaliacións,  incluidas  as  activides  de  recuperación.  As
actividades  de   reforzo  e  ampliación  do  terceiro  trimestre  serán
valoradas  cun  máximo  de  2  puntos,  que  se  sumarán  a  media
resultante das dúas primeiras avaliacións.

 No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación
de coarentena respetarase a nota media das actividades realizadas
con  anterioridade  á  mesma  sempre  que  estean  debidamente
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O  alumnado  terá  que  repetir  as  tarefas  avaliadas  negativamente
durante o curso, en caso de non ser posible facelo presencialmente
faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Ofrecerase a posibilidade de repetir actividades cunha 
cualificación baixa para a súa recuperación e mellora da media 
final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias
básicas, actividades de comprensión con formularios en lina ou 
por correo electrónico, actividades de escritura sobre dilemas 
morales basados nas lecturas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos
O alumnado ten acceso a todo o material nun curso virtual ou 
en envíos por correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico.

Publicidade 
Páxina web do centro.
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2º DE ESO. IGUALDADE DE XÉNERO     

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

           
                 Criterios de avaliación           Estándares de aprendizaxe

1ª avaliación

B1.2.Comprender  o  proceso  de
socialización  na  construción  das
identidades de xenero.

IGUB1.2.1.  Compara  os  modelos  de
comportamento que representan homes e mulleres
no  seu  contorno  (familia,  escola,  amizades...)  e
analiza como inflúen no proxecto de vida.

B1.3.   identificar  a  influencia  dos
diversos axentes de socialización (TV,
prensa, noticias en internet...).

IGUB1.3.1. Identifica distintos modelos de familias
e  reconece  estereotipos  na  sociedade  ponendo
exemplos  tirados  de  distintos  ámbitos  (familia,
escola, amizade, medios de comunicación...).

2ª avaliación

B3.3  Identificar  a  participación  de
mulleres e homes nos ámbitos público
e privado, reconecendo a diversidade
de situacións discriminatorias cara ás
mulleres  e  analizando  as
consecuencias  negativas  para  o
desenvolvemento  da  autonomía
persoal.

IGUB3.3.1  Busca  e  selecciona  mostras  de
desigualdade por razón de sexo e xenero a traves
de  diferentes  exemplos:  na  división  sexual  do
traballo,  acceso  ao  mundo  laboral,  salarios,
masculinización  e  feminización  de  perfís
profesionais,  corresponsabilidade  no  ámbito
domestico,  uso  desigual  dos  espazos  e
aproveitamento dos tempos de ocio, uso de novas
tecnoloxías, feminización a pobreza...

B3.6.  Incorporar  as  principais
aprendizaxes  á  realidade  persoal  e
social.

IGUB3.6.2.  Realiza  propostas  para  conseguir  a
ampliación  de  dereitos  e  acadar  así  a  igualdade
real  e  efectiva,  así  como a  visibilidade  social  da
muller.

3ª avaliación

B4.2. Identificar, reconecer e analizar
as consecuencias
dos  distintos  tipos  de  violencia
machista.

IGUB4.2.1.  Identifica  algúns  tipos  de  violencia  a
partir de exemplos diversos e clasifícaos (violencia
psicolóxica, física...).

IGUB4.2.2. Reconece o ciclo da violencia a partir
de
situacións de agresións propostas.

B4.3. Identificar os diversos sinais de IGUB4.3.1.  Reconece  os  sinais  de  alerta  que
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alerta para detectar e
prever  a  violencia  machista  nas
relacións interpersoais propias
e/ou do seu contorno.

permiten distinguir un caso de violencia machista,
identifícaos  en  casos  prácticos  e  denuncia  as
condutas violentas.

            
           

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase
a diario coa observación na aula e tarefas nunha aula virtual ou no
caderno de clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das
rúbricas  propostas.  A participación  nas  actividades  de  aula  serán
sustituídas pola participación nas videochamadas na 3ª avaliación ou
por correo electrónico.

Instrumentos:
Exercicios interactivos de vocabulario/traballo con textos/actividades 
de reflexión escrita, debates, traballos de investigación, análise casos
prácticos  e  xogos  de  rol  ou  simulación,  murais  ou  collages,
presentacións dixitais e producións audiovisuais.

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual  ou correo electrónico,
taboleiros  virtuais  e  lecturas  interactivas  con  cuestionarios  de
comprensión. 

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas 
primeiras avaliacións, incluídas as actividades de recuperación. As 
actividades de  reforzo e ampliación do terceiro trimestre serán 
valoradas cun máximo de 2 puntos, que se sumarán a media 
resultante das dúas primeiras avaliacións.
 No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación 
de coarentena respetarase a nota media das actividades realizadas 
con anterioridade á mesma sempre que estean debidamente 
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado terá que repetir as tarefas avaliadas negativamente 
durante o curso; en caso de non ser posible facelo presencialmente 
faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia

pendentes
Non hai alumnado nesta situación.

9



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

Actividades

Actividades de recuperación:
Ofrecerase a posibilidade de repetir actividades cunha 
cualificación baixa para a súa recuperación e mellora da media 
final.
Actividades de reforzo:

Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias 
básicas.

Actividades de ampliación:

Actividades de lectura comprensiva con cuestionarios ou  
reflexión escrita; visionado de curtametraxes, películas e lectura 
de cómics acompanados de cuestionarios ou reflexión escrita.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización de tarefas nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos
O alumnado ten acceso a todo o material na plataforma virtual 
ou en envíos por correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e plataforma virtual

Publicidade 
Páxina web do centro.
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3º DE ESO. VALORES ÉTICOS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª Avaliación

B5.1. Sinalar a vinculación 
que existe entre a Etica, o 
Dereito e a Xustiza, a traves 
do conecemento das súas 
semellanzas, diferenzas e 
relacións, analizando 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 Etica e o Dereito, e entre a 
legalidade e a lexitimiade, elaborando e presentando 
conclusións fundamentadas.

2ª Avaliación

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 xenero 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.)

3ª Avaliación

B4.2. Reconecer a 
necesidade da participación 
activa dos cidadáns 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 
tenen os cidadáns, de participar activamente no exercicio 
da democracia, coa finalidade de que se respecten os 
valores eticos e cívicos no seo do Estado.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase
a  diario  coa  observación  na  aula  e  tarefas  nunha  aula  virtual.  O
cálculo das cualificacións farase a partires das rúbricas propostas. A
participación  nas  actividades  de  aula  serán  substituídas  pola
participación nas videochamadas na 3ª avaliación

Instrumentos:
Exercicios interactivos de vocabulario/traballo con textos/actividades 
de reflexión  escrita,  debates,  traballos  de  investigación,  análise  de
casos prácticos e xogos de rol  ou simulación,  murais ou collages,
presentacións dixitais e producións audiovisuais.

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual, cuestionarios en lina e
unha  plataforma  virtual  de  lectura  interactiva  con  cuestionarios  de
comprensión e taboleiros virtuais.

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas
primeiras  avaliacións,  incluidas  as  actividades  de  recuperación.  As
actividades  de  reforzo  e  ampliación  do  terceiro  trimestre  serán
valoradas  cun  máximo  de  2  puntos,  que  se  sumarán  a  media
resultante das dúas primeiras avaliacións.
No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación
de corentena respectarase a nota media das actividades realizadas
con  anterioridade  á  mesma,  sempre  que  estean  debidamente
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O  alumnado  terá  que  repetir  as  tarefas  avaliadas  negativamente
durante o curso, en caso de non ser posible facelo presencialmente
faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Non hai alumnado suspenso pero ofrecerase a posibilidade de 
repetir actividades cunha cualificación baixa para a súa 
recuperación e mellora da media final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  lectura interactiva na plataforma Fiction Express
para reforzar competencias básicas, actividades de 
comprensión con formularios en lina e actividades de escritura 
sobre problemas morais baseados nas lecturas e realizados na 
aula virtual, e debates por videochamada.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual
complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envío de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos Curso na aula virtual do grupo e plataforma “Fiction Express”

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Curso do grupo nunha aula virtual, correo electrónico e 

videochamadas.

Publicidade 
Curso do grupo nunha aula virtual e páxina web do centro.
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4º DE ESO. VALORES ÉTICOS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª Avaliación

B4.2.  Reconecer  a  necesidade  da
participación  activa  dos  cidadáns  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
tenen  os  cidadáns,  de  participar  activamente  no
exercicio da democracia,  coa finalidade de que se
respecten  os  valores  eticos  e  cívicos  no  seo  do
Estado.

B5.1.  Sinalar  a  vinculación  que  existe
entre a Etica, o Dereito e a Xustiza, a
traves  do  conecemento  das  súas
semellanzas,  diferenzas  e  relacións,
analizando 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 Etica e o
Dereito,  e  entre  a  legalidade  e  a  lexitimidade,
elaborando  e  presentando  conclusións
fundamentadas.

2ª Avaliación

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  xenero  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.)

3ª Avaliación

B3.2.  Comprender  e  apreciar  a
importancia  que  tenen  para  o  ser
humano  do  seculo  XXI  as
circunstancias  que  o  rodean,
salientando os límites que lle imponen
e  as  oportunidades  que  lle  ofrecen
para a elaboración do seu proxecto de
vida,  conforme os valores  eticos  que
libremente elixe e que dan sentido á
súa existencia.

VEB3.2.1.  Describe e avalía as circunstancias que
no  momento  actual  o/a  rodean,  identificando  as
limitacións e as oportunidades que se lle formulan
desde  as  perspectivas  social,  laboral,  educativa,
económica,  familiar,  afectiva,  etc.,  co  obxecto  de
desenar,  a  partir  delas,  o  seu  proxecto  de  vida
persoal,  determinando libremente os valores eticos
que deben guialo/a.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase
a diario coa observación na aula e tarefas nunha aula virtual ou no
caderno de clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das
rúbricas  propostas.  A participación  nas  actividades  de  aula  serán
sustituídas pola participación nas videochamadas na 3ª avaliación ou
por correo electrónico.

Instrumentos:
Exercicios interactivos de vocabulario/traballo con textos/actividades 
de reflexión escrita, debates, traballos de investigación, análise casos
prácticos  e  xogos  de  rol  ou  simulación,  murais  ou  collages,
presentacións dixitais e producións audiovisuais.

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual  ou correo electrónico,
cuestionarios  en  lina  e  lecturas  interactiva  con  cuestionarios  de
comprensión. 

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas
primeiras  avaliacións,  incluidas  as  activides  de  recuperación.  As
actividades  de   reforzo  e  ampliación  do  terceiro  trimestre  serán
valoradas  cun  máximo  de  2  puntos,  que  se  sumarán  a  media
resultante das dúas primeiras avaliacións.
 No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación
de coarentena respetarase a nota media das actividades realizadas
con  anterioridade  á  mesma,  sempre  que  estean  debidamente
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O  alumnado  terá  que  repetir  as  tarefas  avaliadas  negativamente
durante o curso, en caso de non ser posible facelo presencialmente
faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Non hai alumnado suspenso pero ofrecerase a posibilidade de 
repetir actividades cunha cualificación baixa para a súa 
recuperación e mellora da media final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias
básicas, actividades de comprensión con formularios en lina ou 
por correo electrónico, actividades de escritura sobre dilemas 
morales basados nas lecturas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos Curso na aula virtual do grupo e plataforma “Fiction Express”

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico.

Publicidade 
Páxina web do centro.
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1º DE BACHARELATO. FILOSOFÍA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

  Criterios de avaliación     Estándares de aprendizaxe

1ª avaliación

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

FIB2.1.1. Reconece as preguntas e 
problemas que venen caracterizando a 
filosofía dende a súa orixe, comparando coa 
formulación doutros saberes, coma como o 
científico ou o teolóxico.
 

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

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

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as 
vertentes práctica e teórica do quefacer 
filosófico, identificando as distintas disciplinas
que conforman a filosofía.

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

FIB2.5.1.  Le  e  analiza,  de  forma  crítica,
fragmentos de textos  breves e significativos
sobre a orixe da explicación racional e acerca
das funcións e características do pensamento
filosófico,  pertencentes  a  pensadores,
identificando  as  problemáticas  filosóficas
formuladas.

2ª avaliación

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. Conece e explica teorías acerca do 
conecemento 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 
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manexan.

B3.4. Conecer e explicar a función da 
ciencia, os seus modelos de explicación, 
as súas características, os seus metodos 
e a tipoloxía do saber científico, expondo 
as diferenzas e coincidencias do ideal e a 
investigación científica co saber filosófico, 
como pode ser a problemática da 
obxectividade ou a adecuación teoría-
realidade, argumentando as propias 
opinións de forma razoada e coherente.

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

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

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

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

B3.7. Entender e valorar a interrelación 
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 
conecemento, a cuestión da obxectividade e 
a verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc.

B4.5. Ler e analizar de forma crítica textos 
filosóficos, epistemolóxicos e científicos 
sobre a comprensión da realidade, tanto 
desde o plano metafísico como desde o 
físico, usando con precisión os termos 
tecnicos estudados, relacionar os 
problemas presentados nos textos co 
estudado nas unidades e razoar a postura 
propia

FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e 
científicos,

3ª avaliación

B5.3. Reconecer e reflexionar, de forma 
argumentada, sobre a interacción 
dialectica entre o componente natural e o 
cultural que caracterizan ao ser humano 
como tal, sendo o culturalmente adquirido 

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o
componente natural innato do ser humano, e 
a súa relación cos elementos culturais que 
xorden nos procesos de antropoxenese e 
humanización, dando lugar á identidade 
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condición para a innovación e a 
creatividade que caracterizan á especie.

propia do ser humano.

B5.5. Conecer e reflexionar sobre as 
concepcións filosóficas sobre o ser 
humano como tal que se vineron 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 camino cara á 
consideración actual da persoa.

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

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

B6.2. Reconecer o obxecto e función da 
Etica.

FIB6.2.1. Explica e razoa o obxecto e a 
función da Etica.

B6.3. Conecer e explicar as principais 
teorías eticas sobre a xustiza e a 
felicidade, e sobre o desenvolvemento 
moral.

FIB6.3.1. Expresa de forma crítica as 
argumentacións das principais teorías eticas 
sobre a felicidade e a virtude, razoando as 
súas propias ideas, e aportando exemplos do
seu cumprimento e do seu incumprimento.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Recuperación da 1ª e 2ª avaliacións:

- Teranse en conta as cualificacións correspondentes á observación
da vida da aula (20%) xa obtidas no seu momento e, asimesmo, a
conexión  ás  videoconferencias  destinadas  ás  actividades  de
recuperación (sempre que non haxa problemas de conexión, en cuio
caso esto último non será tido en conta).
- Poderán repetirse as actividades do caderno de clase, agora na aula
virtual (20%)
- Farase unha proba escrita en lina combinando cuestións tipo test,
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cuestións de resposta curta e cuestións de resposta longa (60%)

Os procedementos e instrumentos de 3ª avaliación serán 
modificados da seguinte forma:

A observación diaria na aula (20% da cualificación) será substituida
polo seguimento da participación nas videochamadas ou nos chats.
As  actividades  no caderno de clase  presentaranse na aula  virtual
(20%)
A cualificación correspondente ás probas escritas (60%) será repartida
agora da seguinte maneira:
- Un exercicio de reflexión escrita  ou comentario de texto(30%) 
-  Unha  proba  escrita  (30%):  formularios  en  lina  e  preguntas  de
resposta rápida na aula virtual

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas
primeiras avaliacións, incluídas as cualificacións das recuperacións. 
As actividades de reforzo e ampliación do terceiro trimestre serán
valoradas cun máximo de 1 punto, que se sumará a media resultante
das dúas primeiras avaliacións.
No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación
de coarentena respetarase a nota media das actividades realizadas
con  anterioridade  á  mesma,  sempre  que  estean  debidamente
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

Proba escrita cunha parte de preguntas de resposta curta e longa 
(50% da cualificación) e un comentario dun texto filosófico (50%)  O 
alumnado terá acceso a modelos e orientacións na aula virtual.
De  non  ser  posible  a  proba  presencial  fariase  unha  adaptación
similar á disenadas para a 3ª avaliación.

Avaliación de
materias

pendentes

Só había un alumno nesta situación e conseguiu  superar a materia. 
Realizou dúas probas escritas con formularios en lina e entregou 3 
comentarios de texto. 

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

Actividades

Actividades de recuperación: 
Videoconferencias e correo electrónico para aclarar dúbidas e 
facilitar a comprensión.

Actividades de ampliación:
Traballo con textos, mapas conceptuais, composición 
filosóficas e comentarios de texto. Continuarase coa 
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programación pero traballando especialmente a expresión e 
compresión oral e escrita.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación utilizarase a aula virtual e o correo electrónico
(para  enviar  e  recibir  todo  o  material  de  traballo), 
videoconferencias  e  chats  .  As  probas  escritas  presenciais
sustituiranse  por  cuestionarios  en  lina,  e  as  explicacións  na
clase por videochamadas  e comunicacións por mensaxería.

Materiais e recursos
As unidades didácticas, enlaces a internet e demais materiales 
estarán na aula virtual ou serán enviados por correo electrónico

4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

Aula virtual, correo electrónico, chamadas telefónicas e 

videoconferencias.

Publicidade 
Páxina web do centro.
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1º DE BACHARELATO. FILOSOFÍA BILINGÜE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª Avaliación

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

FIB2.1.1.  Reconece  as  preguntas  e
problemas  que  venen  caracterizando  a
filosofía dende a súa orixe, comparando coa
formulación doutros saberes, coma como o
científico ou o teolóxico.

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

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

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. Conece e explica teorías acerca do
conecemento  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.

B3.4.  Conecer  e  explicar  a  función  da
ciencia, os seus modelos de explicación,
as súas características, os seus metodos
e a tipoloxía do saber científico, expondo
as diferenzas e coincidencias do ideal e a
investigación científica co saber filosófico,
como  pode  ser  a  problemática  da
obxectividade  ou  a  adecuación  teoría-
realidade,  argumentando  as  propias
opinións de forma razoada e coherente.

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

B6.14. Conecer en que consiste a lóxica FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras
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proposicional,  apreciando  o  seu  valor
para mostrar o razoamento correcto e a
expresión do pensamento como condición
fundamental para as relacións humanas.

do razoamento da lóxica de enunciados.
 FIB.16.2.  Distingue  un  argumento  veraz
dunha falacia.

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

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

2ª Avaliación

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

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

B4.3. Conecer e comparar as explicacións
dadas  dende  as  grandes  cosmovisións
sobre o universo.

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

B5.3.  Reconecer  e  reflexionar,  de  forma
argumentada,  sobre  a  interacción
dialectica entre o componente natural e o
cultural  que caracterizan ao ser humano
como tal, sendo o culturalmente adquirido
condición  para  a  innovación  e  a
creatividade que caracterizan á especie.

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste
o componente natural innato do ser humano,
e a súa relación cos elementos culturais que
xorden  nos  procesos  de  antropoxenese  e
humanización,  dando  lugar  á identidade
propia do ser humano.

3ª Avaliación

B6.3.  Conecer  e  explicar  as  principais
teorías  eticas  sobre  a  xustiza  e  a
felicidade,  e  sobre  o  desenvolvemento
moral.

B6.3. Conecer e explicar as principais teorías
eticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre
o desenvolvemento moral.

B6.4. Explicar a función, características e
principais  interrogantes  da  Filosofía
Política,  como a  orixe  e  lexitimidade  do
Estado, as relacións individuo-Estado, ou
a natureza das leis.

FIB6.4.1. Identifica a función, características
e  principais  interrogantes  da  Filosofía
Política.

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

FIB6.5.3.  Analiza,  de  forma  crítica,  textos
significativos e breves dalgúns dos autores
estudados,  nos  que se  argumente  sobre  o
concepto de Estado, os seus elementos e as
súas características.

B6.10. Relacionar a creación artística con
outros  campos  como  o  da  Etica,  o
conecemento e a tecnica

FIB6.10.1.  Diserta  sobre  a  relación  e  a
posibilidade  transformadora  da  realidade
humana, da creación artística, a ciencia e a
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etica.

B6.23. Conecer e valorar a importancia da
razón crítica para o avance dun proxecto
persoal e colectivo.

FIB6.23.1.  Comprende  e  valora  a
importancia da razón crítica para o avance
dun proxecto persoal e colectivo.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Na 1ª avaliación utilizáronse os instrumentos e procedementos que figuran
na programación orixinal:
OD: Observación diaria na aula (20%)
CC/AV: Actividades no caderno de clase / aula virtual (20%)
PE: Probas escritas (60%) 

EE: Expresión escrita (30%)  
PE:  Proba  escrita  (30%)  (Preguntas  de  resposta  curta,  V/F,  e
resposta múltiple)

2ª Avaliación: Adaptacións dende o 13 de marzo:
A observación  diaria  na  aula  (20% da  cualificación)  foi  substituída  polo
seguimento da participación nas videochamadas ou nos chats.
As actividades no caderno de clase  presentaranse na aula virtual (20%)
Suprimiuse  a  proba  de  expresión  escrita  e  a  proba  escrita  realizada
presencialmente  (Preguntas  de  resposta  curta,  V/F,  e  resposta  múltiple)
pasou a ponderar o 60%.

A cualificación de cada avaliación e resultado de sumar as cualificacións
parciais  segundo  a  ponderación  indicada.  Iranse  incorporando  a  este
cálculo as cualificacións das avaliacións precedentes ou das recuperacións
realizadas, de ser o caso.

Recuperación da 1a e 2a avaliacións:
- Teranse en conta as cualificacións correspondentes á observación da
vida da aula (20%) xa obtidas no seu momento.
- Poderán repetirse as actividades de clase na aula virtual (20%)
- Farase unha proba escrita en lina combinando cuestións tipo test,
cuestións de resposta curta e  composición filosófica (60%)

3ª Avaliación
As actividades de clase (cuestionarios, composicións filosóficas, traballos de
investigación  relacionados  cos  estándares  seleccionados)  serán
presentadas  e  cualificadas  na  aula  virtual.  Un  10%  da  media  destas
cualificacións engadirase na cualificación final.

Proba Proba  escrita  cunha  parte  de  preguntas  de  resposta  curta  (50%  da
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extraordinari
a  de
setembro 

cualificación)
 e unha composición filosófica (50%)  O alumnado terá acceso a modelos e
orientacións na aula virtual.
De non ser posible a proba presencial farase unha adaptación similar á
desenadas para as recuperacións da 1ª e 2ª avaliación.

Avaliación
de  materia
pendentes

Non hai alumnado nesta situación

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

Actividades

As  especificadas na programación para o Bloque 6. O 
alumnado de esta materia está familiarizado co uso da aula 
virtual, levan todo o curso traballando con material en lina e non
hai problemas graves de conexión. Continuarase coa 
programación pero traballando especialmente a expresión e 
compresión oral e escrita.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual como se facía con
anterioridade  para  as  actividades.  As  explicacións  na  clase
substituiranse  por  videochamadas  e  comunicacións  por
mensaxería.

 Non hai grandes problemas de conectividade pero para evitar
carencias  por  casos  puntuais  de  desconexión  publicaranse
semanalmente resumos das videochamadas realizadas.

Materiais e recursos
Curso nunha aula virtual  para as actividades e páxina web 
propia con todos os contidos.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Curso do grupo nunha aula virtual, correo electrónico e 
videochamadas

Publicidade Páxina web do centro.
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1º DE BACHARELATO. ÉTICA APLICADA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1ª Avaliación

B1.1. Interpretar e valorar a liberdade 
do ser humano como a orixe da súa 
dimensión moral

 

EAB1.1.1.  Analiza  varias  situacións  nas  que
distintos  suxeitos  afronten  dilemas  morais
persoais.

2ª Avaliación

B2.1. Comprender e analizar as 
consecuencias morais dos avances 
científicos e tecnolóxicos.

EAB2.1.1 Busca información sobre avances 
científicos e tecnolóxicos e avalía a súa 
idoneidade dende un punto de vista etico.

3ª Avaliación

B3.1. Investigar e reflexionar sobre os 
límites e a lexitimidade dos códigos 
legais.

EAB3.1.1. Busca exemplos de conflitos entre 
moralidade e legalidade e fai propostas de 
solucións.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase
a diario coa observación na aula e tarefas nunha aula virtual ou no
caderno de clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das
rúbricas  propostas.  A participación  nas  actividades  de  aula  serán
substituídas pola participación nas videochamadas na 3ª avaliación ou
por correo electrónico.

Instrumentos:
Exercicios interactivos de vocabulario/traballo con textos/actividades 
de reflexión  escrita,  debates,  traballos  de  investigación,  análise  de
casos prácticos e xogos de rol  ou simulación,  murais ou collages,
presentacións dixitais e producións audiovisuais.

Na 3ª avaliación utilizarase unha aula virtual  ou correo electrónico,
cuestionarios  en  lina  e  lecturas  interactivas  con  cuestionarios  de
comprensión. 

Cualificación
final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas 
primeiras avaliacións. As actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación do terceiro trimestre serán valoradas cun máximo de 2 
puntos, que se sumarán a media resultante das dúas primeiras 
avaliacións.

 No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación 
de corentena respectarase a nota media das actividades realizadas 
con anterioridade á mesma sempre que estean debidamente 
comunicadas.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado terá que repetir as tarefas avaliadas negativamente 
durante o curso, en caso de non ser posible facelo presencialmente 
faríase na aula virtual.

Avaliación de 
materia

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Non hai alumnado suspenso pero ofrecerase a posibilidade de 
repetir actividades cunha cualificación baixa para a súa 
recuperación e mellora da media final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias
básicas, actividades de comprensión con formularios en lina ou 
por correo electrónico, actividades de escritura sobre dilemas 
morales basados nas lecturas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos
Materiais de elaboración propia do profesorado disponibles na 
aula virtual e/ou distribuidos po correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico.

Publicidade Páxina web do centro.
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2º DE BACHARELATO. HISTORIA DA FILOSOFÍA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CriterioS de avaliación Estándares de aprendizaxe

B2.1.  Conecer  a  orixe  da  filosofía  en
Grecia  e  comprender  o  primeiro  gran
sistema  filosófico,  o  de  Platón,
analizando  a  relación  entre  realidade  e
conecemento,  a  concepción dualista  do
ser humano e a dimensión antropolóxica
e  política  da  virtude,  en  relación  coa
filosofía  presocrática  e  o  xiro
antropolóxico de Sócrates e os Sofistas,
valorando  a  súa  influencia  no
desenvolvemento  das  ideas  e  os
cambios socioculturais da Grecia antiga,
e apreciando criticamente o seu discurso.

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como
idea, mundo sensible, mundo intelixible, ben,
razón,  doxa,  episteme,  universal,  absoluto,
dualismo,  reminiscencia,  transmigración,
mímese,  methexe,  virtude  e  x  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
conecemento, a concepción dualista do ser
humano  e  a  dimensión  antropolóxica  e
política  da  virtude.xustiza,  entre  outros,  e
aplícaos con rigor.
 HFB2.1.3.  Distingue  as  respostas  da
corrente presocrática en relación á orixe do
Cosmos,  os  conceptos  fundamentais  da
dialectica 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.
HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de
Platón  por  contribuír  ao  desenvolvemento
das ideas e aos cambios sociais da Grecia
antiga,  valorando  positivamente  o  diálogo
como  metodo  filosófico,  o  nacemento  das
utopías  sociais,  o  sentido  do  gobernante-
filósofo  ou a súa defensa da inclusión  das
mulleres na educación.

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.
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  conecemento,  a
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etica  eudemonística  e  a  política,  en
comparación coas teorías de Platón.

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

HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes
como  razón,  certeza,  metodo,  dúbida,
hipótese,  "cogito",  idea,  substancia  e
subxectivismo, entre outros, e aplícaos con
rigor.
HFB4.2.2.  Comprende  e  explica  con
claridade,  tanto  na  linguaxe  oral  coma  na
escrita, as teorías fundamentais da filosofía
de  Descartes,  analizando  o  metodo  e  a
relación  entre  conecemento  e  realidade  a
partir  do  "cogito"  e  o  dualismo  no  ser
humano,  en  comparación  coas  teorías  da
filosofía antiga e da medieval.
HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía
moderna  e  relaciónaos  coas  solucións
aportadas por Descartes.

B4.3. Conecer 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

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

B4.4.  Conecer  os  principais  ideais  dos
ilustrados,  ponendo especial  enfase  na
razón e o progreso

B4.4.  Conecer  os  principais  ideais  dos
ilustrados,  ponendo  especial  enfase  na
razón e o progreso

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

HFB4.5.1.  Aplica  conceptos  de  Kant  como
sensibilidade,  entendemento,  razón,  crítica,
transcendental,  ciencia,  innato,  xuízo,  a
priori,  a  posteriori,  facultade,  intuición,
categoría,  ilusión  transcendental,  idea,  lei,
fenómeno,  nóumeno,  vontade,  deber,
imperativo categórico, autonomía, postulado,
liberdade,  dignidade,  persoa,  paz  e  pacto,
entre outros, e utilízaos con rigor.
HFB4.5.2. Entende e explica con claridade,
tanto  na  linguaxe  oral  coma na escrita,  as
teorías  fundamentais  da  filosofía  de  Kant,
analizando  as  facultades  e  os  límites  do
conecemento, a lei moral e a paz perpetua,
comparándoas  coas  teorías  da  filosofía
antiga, medieval e moderna.
HFB4.5.4.  Respecta  e  razoa  o  esforzo  da
filosofía  de  Kant  por  contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios
socioculturais da Idade Moderna, e valora a
dignidade  e  a  procura  da  paz  entre  as
nacións

B5.1.  Entender  o  materialismo  histórico HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx 
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de  Marx,  en  relación  co  idealismo  de
Hegel e con Feuerbach, e valorar a súa
influencia no desenvolvemento das ideas
e  nos  cambios  socioculturais  da  Idade
Contemporánea

como dialectica, materialismo histórico, 
praxe, alienación, infraestrutura, 
superestrutura, forzas produtivas, medios de 
produción, loita de clases, traballo, plusvalor 
e humanismo, entre outros, e utilízaos con 
rigor.
HFB5.1.2. Conece 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. 
HFB5.1.4.  Valora  o  esforzo  da  filosofía  de
Marx por contribuír ao desenvolvemento das
ideas  e  aos  cambios  sociais  da  Idade
Contemporánea,  xulgando  positivamente  a
defensa da igualdade social.l

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Consistirán na realización de probas específicas
(tests, comentario de textos, búsqueda de información en internet
como ampliación do explicado nas aulas.

Instrumentos:Observación da aula(10%); comentario de textos dos
autores propostos(10%); realización de probas escritas segundo os
modelos  das  Abau:  dúas  por  avaliación  (80%)Terase  en  conta
especialmente:
o manexo axeitado dos conceptos fundamentais dos autores
a claridade e rigor expositivo
a corrección ortográfica e gramatical

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere as avaliacións regulares, deberá facer
un exame en setembro, que manterá a estrutura do curso regular:
o modelo proposto para esta proba será acorde cos contidos desta
programación, mantendo a opcionalidade: dúas opcións de exame.

Alumnado de
materia

pendente
Non hai alumnado nesta situación.

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

Lectura e comentario dos textos seleccionados dos autores 
contidos nesta programación; realización dos comentarios 
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Actividadesi 

propostos online, repaso da materia da/s avaliación/s suspensas
para a realización- se pode ser-presencial dun exame de 
recuperación; considerarase aprobado aquel alumno que 
entregue (cunha nota máxima de 5) e aprobe un 80% das 
actividades propostas polo profesor, de non poder ter lugar unha
proba presencial.

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sien

conectividade)

Todo o alumnado con conectividade.
Envío semanal de actividades polo correo e aula virtual; 
corrección dos mesmos e comunicación de resultados; 
resolución de dúbidas.

Materiaisi e recursiosi

As unidades didácticas suministradas polo profesor da 
asignatura. A consulta de manuais de Hª da Filosofía e 
consultas en internet.
A conexión vía correo de   javiercrespo@iesvirxedomar.gal  , para   
dúbidas e correccións.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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2º DE BACHARELATO. ÉTICA E FILOSOFÍA DO 
DEREITO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª Avaliación: A etica como reflexión 
filosófica sobre o feito moral.

B1.1.  Entender  e  apreciar  a
especificidade  do  ámbito  da  moral,
valorando  a  reflexión  etica  sobre  ese
campo  como  camino  para  obter  unha
visión  máis  racional  dunha  serie  de
experiencias constitutivas da persoa, por
serennos  obrigadas  e  por  definírmonos
ao afrontalas.

B1.1.  Entender  e  apreciar  a  especificidade
do  ámbito  da  moral,  valorando  a  reflexión
etica  sobre  ese  campo como camino para
obter unha visión máis racional dunha serie
de experiencias constitutivas da persoa, por
serennos  obrigadas  e  por  definírmonos ao
afrontalas.

.  B1.2.  Explicar  e  apreciar  o  papel  da
liberdade  e  a  racionalidade  na
constitución do suxeito como responsable
moral e autónomo, reconecendo como os
argumentos  dos  distintos  determinismos
ponen  límites  a  esa  autonomía,  e
identificando a defensa que dela fai Kant
como condición básica do feito moral.

EFDB1.1.2.  Define  "feito  moral"  e  explica
con rigor conceptual  as características que
distinguen os feitos morais doutras facetas
da  realidade  humana,  salientando  a
construción da propia persoa en cada un dos
feitos morais dos que somos suxeitos.

B1.3.  Reconecer  a  especificidade  das
normas  morais,  distinguíndoas  doutros
códigos normativos que tamen regulan a
conduta humana.

EFDB1.2.2.  Investiga,  en  colaboración
grupal,  procurando  e  seleccionando
información en internet, acerca de cales son
os  argumentos  empregados  polas  escolas
deterministas,  e  razoa  sobre  a  incidencia
deses  argumentos  en  conceptos  morais
asociados ao de responsabilidade, como os
de merito e culpa.

B1.4.  Manexar  e  analizar  información,
procedente de distintos ámbitos, referida
ás producións morais humanas (normas
e valores), pondo de relevo os aspectos
que  tenen  relación  cos  contextos
históricos  e  culturais  nos  que  xorden  e
operan,  e  valorando  criticamente  os
riscos enfrontados do etnocentrismo e o
relativismo.

EFDB1.2.3. Identifica nalgún texto de Kant a
súa  concepción  sobre  a  persoa  como
suxeito  autónomo  capaz  de  ditar  as  súas
propias normas morais,  apreciando o valor
máximo  e  innegociable  que  tenen  as
persoas segundo esta tese.

B1.5.  Comparar  as  fortalezas  e  as
debilidades  respectivas  das  posicións
subxectivistas e obxectivistas ao respecto
da fundamentación das normas morais.

EFDB1.3.2.  Elabora  un  cadro  comparativo
de distintos tipos de códigos normativos que
regulan  a  conduta  humana,  incluíndo  o
moral, reflexionando sobre a claridade ou a
vaguidade  dos  límites  entre  os  diferentes
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códigos

EFDB1.4.1. Reconece e valora criticamente 
o carácter histórico-cultural dos códigos 
morais, pondo exemplos deste carácter 
buscados e seleccionados en internet, e 
identificando os procesos de reprodución e 
transmisión deses códigos nos distintos 
contextos históricos e culturais onde xurdiron
e operan

EFDB1.4.2. Reconece os caracteres do 
etnocentrismo, identificando lexitimacións 
históricas de imposicións etnocentricas de 
normas e valores morais, e amosando 
especial coidado por evitar esa actitude 
cando se axuízan valores e normas de 
culturas alleas

EFDB1.5.1. Explica e valora a necesidade 
de que a norma sexa interior ao suxeito para
que poida ser considerada como moral, 
expondo ao mesmo tempo o problema da 
existencia doutros suxeitos igualmente 
lexitimados para emitir normas propias, e 
valorando criticamente o perspectivismo 
moral ao que nos conduciría unha postura 
estritamente subxectivista.

2ª Avaliación: A etica prescritiva. O 
problema do ben moral.

B2.1. Explicar a dimensión prescritiva da 
etica como base para as morais de 
segundo nivel, e apreciar a aposta pola 
racionalidade destes códigos morais

EFDB2.1.1. Expón a dimensión prescritiva 
da etica e a súa utilidade para fundamentar 
códigos morais racionalmente baseados, 
disertando por escrito sobre as 
consecuencias que para a racionalidade 
supón a variedade destes códigos.

B2.2. Analizar textos filosóficos 
pertencentes ás principais teorías eticas, 
así como calquera outro que presente un 
claro contido moral caracterizando as 
súas interpretacións do ben moral

EFDB2.2.1. Utiliza o rigor e a precisión 
conceptual e terminolóxica para analizar 
criticamente textos filosóficos de autores que
se ocuparon de definir o ben moral, como 
Platón, Aristóteles, Epicuro, autores 
estoicos, Tome de Aquino, Kant ou Stuart 
Mill e outros, e identifica neles os trazos 
máis salientables das súas teorías eticas.

B2.3. Examinar o desenvolvemento da 
idea de ben moral como felicidade, desde
a conexión entre felicidade e virtude na 
Grecia clásica e no cristianismo medieval,
ata o xiro cara ao consecuencialismo que
lle dan os autores utilitaristas ingleses no 
seculo XIX.

EFDB2.3.2. Identifica os trazos básicos do 
utilitarismo, amosando tanto o que o une á 
tradición clásica das eticas da felicidade 
como o que o separa delas, por esquecerse 
da virtude do axente e pór nas 
consecuencias medibles todo o peso do 
xuízo moral.
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B2.4. Distinguir as principais 
características da etica formal kantiana e 
apreciar nela tanto o rigor analítico que o 
leva á defensa do actuar só por deber, 
como o innegable valor que lle dá Kant á 
persoa como suxeito autónomo do moral.

EFDB2.4.1. Comenta e explica as tres 
formulacións do imperativo categórico 
kantiano, pondo de relevo como cada unha 
delas (universalidade, persoa como ben en 
si e autonomía da vontade) contribúe á pura 
formalidade, e valorando a esixencia de rigor
analítico que termina por plasmarse no amor
ao deber como norma básica e máxima de 
acción

B2.6. Explicar o papel central da idea de 
ben común nas eticas da felicidade, e 
relacionar o principio e a lei universal do 
dereito de Kant coa súa etica do deber, 
valorando como en ambos os casos as 
eticas prescritivas apuntan á necesidade 
dunha norma xurídica externa que 
conxugue a convivencia social coa 
realización das normas eticas.

EFDB2.6.2. Explica o principio universal do 
dereito e a lei universal do dereito, expondo 
como se formula con eles a reconciliación 
entre o respecto máximo ao individuo como 
libre e ben supremo e a harmonización 
necesaria entre distintas vontades 
autónomas obrigadas a convivir

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Consistirán en probas de tipo específico 
(exercicios no caderno, lectura de textos, traballos enviados) sobre 
as unidades mencionadas na táboa anterior.
Para a corrección destas probas, valoraranse os conecementos 
teórico prácticos do alumnado, así como o rigor nos razoamentos 
desenvolvidos e na linguaxe empregada.
Valoraranse especialmente os seguintes aspectos:
- A claridade na exposición.
- A coherencia ordenada e razoada nas respostas.
- A utilización dunha terminoloxía axeitada.
- A creación autónoma e propia.

Instrumentos: As actividades do 3º trimestre estarán recollidas na 
aula virtual e na conta de correo javiercrespo@iesvirxedomar.gal

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A 
nota final da materia obterase da media aritmetica da 1ª e 2ª 
avaliacións. Pode verse incrementada ata 1 punto como resultado 
do traballo realizado polo alumnado durante o período de clases 
online.
O alumnado con avaliacións suspensas poderá recuperalas (con 
unha nota máxima de 5) sempre que a entrega dos traballos 
solicitados acade o 80% dos
Propostos polo profesor.
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Sempre que fose posible, realizaríase un exame de recuperación 
das avaliacións non superadas polo alumnado.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non acade unha calificación positiva a final de 
curso, deberá realizar unha proba escrita que será elaborada tendo 
como referencia os estándares de aprendizaxe avaliados na 1ª e 2ª 
avaliacións.A súa estrutura coincidirá coas realizadas no período de
clases presenciais.
A valoración máxima será de 10 puntos e deberase obter un 
mínimo de 5 puntos para considerarse superada.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non procede.

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades 

Realización de exercicios teóricos, visualización dunha película e
videos curtos, procura de información en diferentes 
fontes(periódicos, internet), lectura dalgún capítulo de literatura 
con referencias á moral.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

Todo alumnado con conectividade.
Comunicación e atención do alumnado durante os días lectivos 
a traves do correo.
Enviaranse as diferentes actividades ao alumnado para a súa 
realización no tempo estipulado ao efecto.

Materiais e
recursos

Apuntes sobre A Xenese da Moralidade para o Bloque 1.
Libro Etica e filosofía do dereito para os Bloques 2,3 e 4.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

36



2º BACHARELATO. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1ª Avaliación

B1.1.  Saber utilizar motores de procura de 
información e criterios de selección. 

EAB1.1.1.  Utiliza ferramentas de 
procura de información. 

B2.1. Comprender  e distinguir os distintos   
tipos de licenzas

EAB2.1.1   Aplica as distintas 
modalidades de  licenzas e utiliza 
ferramentas antiplaxio.

2ª Avaliación

B3.1.    Crea novos documentos ou 
presentacións audiovisuais a partires da 
información seleccionada.

EAB3.1.1   Elaborar traballos 
academicos seguindo estándares 
prefixados.

3ª Avaliación

B1.2 . Avaliar as fontes da información e 
discriminar a relevancia dos contidos.

EAB1.1.2.  Selecciona, sintetiza e 
organiza a información. 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos e instrumentos:

O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase a 
diario coa observación na aula e tarefas nunha aula virtual.

Dada a natureza da materia as actividades consistirán principalmente en 
casos prácticos de procura, análise e presentación da información 
entregados na aula virtual. Cada tarefa será avaliada individualmente 
seguindo as rúbricas propostas na programación e comunicada pola 
mensaxería da aula virtual.

A participación nas actividades de aula (explicacións da profesora e 
análise conxunta das producións do alumnado) serán substituídas pola 
participación nas videochamadas na 3ª avaliación. 
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Proba
extraordinari

a de
setembro 

O alumnado terá que repetir as tarefas avaliadas negativamente durante 
o curso, en caso de non ser posible facelo presencialmente faríase na 
aula virtual.

Avaliación
de  materia
pendentes

Non hai alumnado nesta situación.

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Non hai alumnado suspenso pero ofrecerase a posibilidade de 
repetir actividades cunha cualificación baixa para a súa 
recuperación e mellora da media final.
Actividades de reforzo:
Actividades de  análise de información academica e xornalística
orientadas á mellora da competencia linguística.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou
correo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática
facilitaranse alternativas:  realización  de tarefas  nun caderno e
envio de fotos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada
caso  previa  confirmación  das  circunstancias  coa  xefatura  de
estudos.

Materiais e recursos
Materiais de elaboración propia do profesorado disponibles na 
aula virtual e/ou distribuidos po correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Curso da materia nunha aula virtual e correo electrónico.

Publicidade Páxina web do centro.
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2º BACHARELATO. PSICOLOXÍA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

1ª avaliación

B1.1. Entender e apreciar a especificidade e
a  importancia  do  conecemento  psicolóxico,
como ciencia que trata da conduta e os pro-
cesos mentais  do  individuo,  valorando  que
se trata dun saber e unha actitude que esti-
mula a crítica, a autonomía, a investigación e
a innovación.

PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco
de referencia global da psicoloxía, des-
de as súas orixes en Grecia (nas filoso-
fías de Platón e Aristóteles), ata o seu
reconecemento  como  saber  indepen-
dente da man de Wundt, Watson,
James e Freud, define as acepcións do
termo psicoloxía ao longo da súa evolu-
ción, desde
o etimolóxico, como «ciencia da alma»,
aos achegados polas correntes actuais:
condutismo,  cognitivismo,  psicanálise,
humanismo ou Gestalt.

B1.3.  Reconecer  e  expresar  as  achegas
máis importantes da psicoloxía,  desde os
seus inicios ata a actualidade, identificando
os  principais  problemas  formulados  e  as
solucións  achegadas  polas  correntes  psi-
colóxicas  contemporáneas,  e  realizando
unha análise crítica de textos significativos
e breves de contido psi- colóxico, identifi-
cando as problemáticas formuladas e rela-
cionándoas co estudado na unidade.

PSB1.3.1. Explica e reconece a impor-
tancia  das  achegas que  a  psicolóxica
realizou  na  comprensión  dos  fenóme-
nos humanos,  identificando os proble-
mas específicos dos que se ocupa e as
conclusións achegadas.

PSB1  3.2.  Utiliza  a  súa  capacidade  de
aprender a aprender, realizando os seus
propios  mapas  conceptuais,  utilizando
medios informáticos,  acerca das seguin-
tes teorías: psicanálise, condutismo, teo-
ría cog nitiva, Gestalt, humanismo e psi-
cobioloxía.
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2ª avaliación

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

PSB2.1.1. Identifica, contrasta e va-
lora a nivel anatómico diferentes ti-
pos de encefalos animais en com-
paración co humano, valendose de
medios documentais.

B2.3. Entender e valorar as tecnicas actuais de
investigación  do  cerebro  e  o  seu  impacto  no
avance científico acerca da explicación da con-
duta e na superación dalgúns trastornos e dal-
gunhas doenzas mentais.

PSB2.3.1.  Describe  e  compara  as
tecnicas científicas de investigación
do  cerebro:  anxiogramas,  EEG,
TAC, TEP, IRM, intervencións direc-
tas e estudo de casos.

B2.4.  Comprender  e  reconecer  algunhas das
bases xeneticas que determinan a conduta hu-
mana, apreciando a relación de causa e efecto
que pode existir entre ambas as dúas e desta-
cando a orixe dalgunhas doenzas producidas
por alteracións xeneticas.

PSB2.4.1.  Explica  a  influencia  dos
componentes xeneticos que interve-
nen na conduta, e investiga e valora
se  estes  tenen  efectos  distintivos
entre a conduta feminina e a mascu-
lina.

3ª avaliación

B4.2. Comprender os procesos cogniti-
vos superiores do ser humano, como a 
intelixencia e o pensamento, mediante o 
conecemento dalgunhas teorías explica-
tivas da súa natureza e o seu desenvol-
vemento, distinguindo os factores que in-
flúen nel e investigando a eficacia das 
tecnicas
de medición utilizadas e o concepto de 
CI, co fin de entender esta capacidade 
humana.

PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dal-
gunhas das actuais teorías sobre a inte-
lixencia, valorando as achegas que no seu
estudo tivo cada unha delas, como por 
exemplo a teoría factorial de Spearman, a 
multifactorial de Thurstone e as de Cattell, 
Vernon, Stern- berg, Gardner etc.

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

B4.3. Reconecer e valorar a importancia 
da intelixencia emocional no desenvolve-
mento psíquico da persoa.

PSB4 3.1. Valora a importancia das teorías 
de Gardner e Goleman, realizando un es-
quema das competencias da intelixencia 
emocional e a súa importancia no exito per-
soal e profesional.
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B5.2. Comprender o que e a personalida-
de,  analizando as  influencias  xeneticas,
ambientais  e  culturais  sobre  as  que se
edifica,  as  teorías  que  a  estudan  e  os
factores motivacionais, afectivos e cogni-
tivos necesarios para a súa axeitada evo-
lución, en cada fase do seu desenvolve-
mento.

PSB5.2.1. Describe, establecendo semellan-
zas e diferenzas, as teorías da personalida-
de, como as provenientes da psicanálise, o 
humanismo,  valorando as achegas que 
cada unha delas realizou no conecemento 
da natureza humana.

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

PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, so-
bre os estados alterados de conciencia pro-
vocados polas drogas, valorando criticamen-
te a súa influencia nas alteracións da perso-
nalidade, e presenta as súas conclusións de 
maneira argumentada.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación  Recuperación da 1ª e 2ª avaliacións:

- Teranse en conta as cualificacións correspondentes á observación da vida
da aula (20%) xa obtidas no seu momento, así como a participación nas ac-
tividades de recuperación que se fagan a traves dos chats e videochama-
das (sempre que  o alumnado non tena problemas de conexión).
- Poderán repetirse as actividades do caderno de clase, agora na aula vir-
tual (20%)
- Farase unha proba escrita en lina combinando cuestións tipo test, cues-
tións de resposta curta e cuestións de resposta longa (60%)

Os procedementos e instrumentos de 3ª avaliación serán modificados da 
seguinte forma:

A observación diaria na aula (20% da cualificación) será substituida polo se-
guimento da participación nas videochamadas ou nos chats. 
A cualificación correspondente ás probas escritas (60%)  e ás actividades
do caderno (20%) serán repartidas agora da seguinte maneira:
- Lectura de varios capítulos de obras de psicoloxía e resposta a cuestiona-
rios relativos ao seu contido  (60%)
- Actividades escritas de reflexión persoal  e elaboración de collages, am-

41



bas encaminadas ao autoconecemento (20%)
Todas estas actividades serán entregadas polo alumnado  na plataforma
virtual.

Cualifica-
ción final

A cualificación final será a media das cualificacións obtidas nas dúas pri-
meiras avaliacións, incluídas as cualificacións das recuperacións.  As acti-
vidades de reforzo e ampliación do terceiro trimestre serán valoradas cun
máximo de 1 punto, que se sumarán a media resultante das dúas primei-
ras avaliacións.
No caso de alumnado con graves problemas derivados da situación de
coarentena respetarase a nota media das actividades realizadas con ante-
rioridade á mesma, sempre que estean debidamente comunicadas.

Proba ex-
traordi-na-
ria de se-
tembro 

Proba escrita cunha parte de preguntas de resposta curta e longa (100% 
da cualificación).
 O alumnado terá acceso a modelos e orientacións na  plataforma virtual.
De non ser posible a proba presencial fariase unha adaptación similar á di-
senadas para a 3ª avaliación.

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

Actividades

Actividades de recuperación:
Ofrecerase a posibilidade de repetir actividades cunha cualificación
baixa para a súa recuperación e mellora da media final.

Actividades de reforzo:

Actividades de  lectura comprensiva para reforzar competencias bási-
cas e  actividades de escritura  basados nas lecturas.

Actividades de ampliación:

Actividades de  lectura comprensiva de capítulos de obras do campo
da psicoloxía,  con cuestionarios de control de lectura; elaboración de
collages e actividades de reflexión escrita a partir do visionado de pe-
lículas ou de lecturas,  encaminadas ao autoconecemento; e, por últi-
mo, actividades de meditación.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 
sen conectivida-
de):

Na 3ª avaliación continuarase coas actividades na aula virtual ou co-
rreo electrónico complementadas con videochamadas e chats.
Nos casos de alumnado con problemas de conexión telemática facili-
taranse alternativas: realización de tarefas nun caderno e envio de fo-
tos do mesmo ou as alternativas disponibles en cada caso previa
confirmación das circunstancias coa xefatura de estudos.

Materiais e re-
cursos

O alumnado ten acceso a todo o material na plataforma virtual ou en
envíos por correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información  ao alumnado e  ási  fami-
liasi

Correo electrónico e plataforma virtual

Publicidade 
Páxina web do centro.
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