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 1. PRESENTACIÓN 

O Centro: 

O IES Virxe do Mar de Noia ofrece a seguinte oferta educativa para o curso 2016/17: 

Educación Secundaria Obrigatoria 
Bacharelato nas modalidades de: “Ciencias e Tecnoloxía” e “Ciencias Sociais e Humanidades”. 
Ciclo Formativo De Grao Medio de  “Vídeo DJ e son” 
 
Opcións Bilingües: 
 Educación Plástica e Visual (inglés) 3º ESO 
 Filosofía e Cidadanía (inglés) 1º Bacharelato 
 Matemáticas (francés) 4º ESO 
 
Outros Programas: CUALE 
 
Incorporaranse outros datos unha vez que o centro poña a disposición do profesorado os documentos precisos para facelo: Plan anual, 
Proxecto Lingüístico, Plan de Orientación, Plan TIC etc 
 
O Departamento de filosofía: 
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Materia Curso Grupos Profesor 

Valores éticos 1º de ESO 2 M. Gloria Rivas Rodríguez 

Valores éticos 2º de ESO 3 M. Gloria Rivas Rodríguez 

Valores éticos 3º de ESO 2 Dolores Rodríguez Varela 

Valores éticos 4º de ESO 2  F. Javier Crespo Amado 

Filosofía 
Sección Bilingüe 

1º de Bach 3 
3 

F. Javier Crespo Amado 
M. Gloria Rivas Rodríguez 

Antropoloxía 1º de Bach 1 Dolores Rodríguez Varela 

Ética aplicada 1º de Bach 1 Dolores Rodríguez Varela 

Historia da filosofía 2º de Bach 1 Dolores Rodríguez Varela 

Ética e filosofia do dereito 2º de Bach 1 F. Javier Crespo Amado 

Psicoloxía 2º de Bach 2 Dolores Rodríguez Varela 

Tratamento da información 2º de Bach 1 M. Gloria Rivas Rodríguez 

 
 
A programación didáctica: 

  

Dado que non utilizamos libros de texto nalgunhas materias de nova implantación estamos aínda elaborando os materiais e recursos 

didácticos adaptados á nova lexislación. Ademais estamos esperando a tomar algunhas decisións cando recibamos información das 

avaliacións finais externas (datas, formato da proba, posible selección de contidos mínimos). En consecuencia  iremos completando ou 

modificando a programación ao longo do curso. Os cambios quedarán rexistrados no  libro de actas do departamento. 
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2. VALORES ÉTICOS 

2 a) Introdución e contextualización. 

A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A 
orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o 
proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola 
dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de 
valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao 
mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento 
das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo 
á persoa como no nivel global. 
 
O valor da reflexión ética que ofrece a materia “Valores Éticos” debe centrarse en dotar ao alumnado dos instrumentos de racionalidade 
e obxectividade necesarios para que os seus xuízos valorativos teñan o rigor, a coherencia e a fundamentación racional que requiren, 
co fin de que as súas eleccións sexan dignas de guiar a súa conduta, a súa vida persoal e as súas relacións sociais. 
 
O currículo básico estrutúrase ao redor de tres eixos: 

• Pretende cumprir co mandato da Constitución Española, que fixa como obxectivo fundamental da educación o pleno 
desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades 
fundamentais. 

• Contribúe a potenciar a autonomía do novo e a preparalo para converterse no principal axente do seu propio desenvolvemento, 
aprendendo a construír, mediante unha elección libre e racionalmente fundamentada en valores éticos, un pensamento e un 
proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control acerca da súa 
propia existencia. 

• Contribúe a favorecer a construción dunha sociedade libre, igualitaria, próspera e xusta, mediante a participación activa de 
cidadáns conscientes e respectuosos dos valores éticos nos que debe fundamentarse a convivencia e a participación 
democrática, recoñecendo os dereitos humanos como referencia universal para superar os conflitos, defender a igualdade, o 
pluralismo político e a xustiza social. 
 

Esta materia desenvólvese ao longo de 4 cursos, dende 1º de ESO ata 4º cunha carga horaria dunha hora semanal. 
 
Os contidos organízanse en 6 bloques: 
1. A dignidade da persoa 
2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 
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3. A reflexión ética 
4. A xustiza e a política 
5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 
humanos 
6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 
 
Non se distribúen liñalmente ao longo dos cursos senón que algúns deste bloques trátanse en varios cursos, se ben con diferente nivel 
de profundidade e desenvolvemento. 
As ideas e conceptos adquiridas nesta materia enlazarán cos materias de Filosofía en 4º de ESO e, os que continúen estudos de 
Bacharelato continuarán ampliando estas aprendizaxes nas materias de Filosofía. En todo caso, cómpre adoptar estratexias didácticas 
que aproveiten as aprendizaxes e lle dean continuidade nos cursos seguintes. 
 

2 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia establece 7 competencias clave, que na Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se 
describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 
obrigatoria e o bacharelato, descritas no anexo I desta Orde. 
 
Valores Éticos contribúe a desenvolver estas competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de problemas desde o 
momento en que incide na necesidade de analizar, expor, argumentar e dar solucións fundamentadas aos problemas éticos, sendo 
precisamente este o eixo sobre o que vira todo o currículo básico e o carácter específico do saber ético. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
Para desenvolver esta competencia é fundamental o fomento da lectura, así como a análise e comentario de libros e textos sobre 
valores éticos e dereitos humanos. Outro dos obxectivos asociados a esta competencia son, por unha banda, mellorar a comunicación 
e, por outro, a transmisión de valores morais mediante a exposición e resolución de dilemas morais. Estes requiren o exercicio de 
habilidades sociais e comunicativas, como a expresión de ideas e sentimentos, escoita activa e a empatía. 
A presentación de dilemas éticos e o debate das súas posibles solucións contribúen ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística, porque esixe exercitarse na escoita, a exposición de ideas e a comunicación de sentimentos, utilizando tanto a 
linguaxe oral como outros sistemas de representación. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
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Esta competencia ofrécenos a posibilidade de realizar argumentacións, expor e realizar xuízos morais, así como aplicar estratexias para 
a resolución de problemas e dilemas morais. 
 
Competencia dixital (CD) 
A competencia dixital está ligada ao uso de dispositivos informáticos que permitan ao alumnado entender a relación que existe entre a 
tecnoloxía e os valores éticos e facilitar o acceso ao coñecemento de feitos sociais e documentos históricos que mostren a contribución 
dos valores éticos á sociedade. 
 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Esta competencia promóvese mediante o exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, 
tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argumentar, etc., que caracterizan calquera proceso de 
aprendizaxe e favorecen nos alumnos e alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Competencia de conciencia e expresión cultural, así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o 
fundamento ético da sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. 
As competencias sociais e cívicas son, sen dúbida, as que están relacionadas dunha forma máis directa coa área de Valores Éticos. As 
habilidades sociais e as actitudes cívicas poténcianse cando se recoñece a importancia que teñen os valores éticos na sociedade na 
que vivimos. Así mesmo, axuda a fortalecer a identidade persoal, facilitando a resolución de conflitos interpersoais, á vez que 
desenvolve valores tan importantes como son a tolerancia, a solidariedade e o respecto á diversidade cultural, relixiosa, etc. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 A autonomía, a iniciativa persoal, o espírito emprendedor e a creatividade son aspectos da personalidade que benefician notablemente 
á sociedade. Para adestrar e desenvolver estas habilidades é recomendable ofrecer ao alumnado unha serie de actividades e supostos 
prácticos relacionados coa vida cotiá que lle permitan expor 
as súas propias ideas e ofrecer solucións orixinais e creativas. 
 
Conciencia e expresións culturais (CEC) 
 A área de Valores Éticos permite o desenvolvemento de pautas persoais, sociais e interculturais que fomentan a participación activa en 
calquera sociedade democrática, respectando os dereitos e os valores éticos socialmente recoñecidos. 
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2 c) Concreción dos obxectivos 

Os obxectivos xerais da ESO (Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia  no seu artigo 10)  concrétanse nestes outros obxectivos específicos de Valores 
Éticos 
 
1. Valorar a dignidade humana e entender a especificidade do humano. (B1) 
2. Identificar as características ou trazos psicolóxicos propios da personalidade. (B1) 
3. Comprender a importancia do desenvolvemento da autonomía na construción da identidade persoal durante a adolescencia. (B1) 
4. Comprender a relación entre liberdade persoal e responsabilidade.  (B3) 
5. Distinguir entre autonomía e heteronomía moral. 
6. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a importancia das habilidades sociais e emocionais na vida do 
adolescente. 
7. Desenvolver actitudes e habilidades para potenciar a autoestima. 
8. Coñecer as diferenzas entre os conceptos de ética e moral.  (B3) 
9. Identificar a liberdade e a sociabilidade como bases da moralidade. 
10. Valorar a función que desempeñan os valores morais, como orientadores do comportamento humano, na vida persoal e social. 
11. Entender o concepto de norma moral e valorar a súa influencia no comportamento humano. 
12. Entender a relación existente entre ética, política e xustiza. (B4) 
13. Coñecer algunhas das teorías éticas máis importantes ao longo da historia: eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, a ética 
utilitarista e a ética formal kantiana.  (B3) 
14. Descubrir como se creou a ONU e as circunstancias históricas que motivaron a redacción da Declaración Universal de Dereitos 
Humanos. (B5) 
15. Identificar os valores e os principios éticos que sustentan a Declaración Universal de Dereitos Humanos. (B5) 
16. Coñecer o contido da Declaración Universal de Dereitos Humanos. (B5) 
17. Identificar as situacións que supoñen unha violación dos dereitos da muller e da infancia. (B5) 
18. Analizar a problemática á que se enfronta, hoxe día, a aplicación da Declaración Universal de Dereitos Humano5. 
19. Descubrir os valores nos que se fundamenta a Constitución Española, e os dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns. (B4) 
20. Familiarizarse co contido da Constitución Española. (B4) 
21. Valorar a importancia da participación cidadá na vida política e coñecer algunhas das formas máis comúns de exercer esa 
participación. (B4) 
22. Pescudar que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos principais. (B6) 
23. Reflexionar sobre os avances tecnolóxicos e científicos para considerar a posibilidade de fixar uns límites éticos e xurídicos, sobre a 
base do respecto á dignidade humana e os dereitos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos. 
24. Coñecer as causas e os síntomas da tecnodependencia. (B6) 
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25. Entender o concepto de conciencia ecolóxica e valorar a necesidade de apostar por un desenvolvemento sustentable. (B6) 
 

2 d) Deseño curricular 

 

No currículo básico poden distinguirse varias partes claramente diferenciadas: 
1. A primeira iníciase co estudo da dignidade da persoa, como fundamento dos valores éticos e a capacidade que esta posúe 

para elixir as súas accións e modelar a súa propia personalidade, asumindo a responsabilidade de ser libre. Seguidamente, 
exponse as relacións interpersoais co fin de entendelas a partir do respecto e a igualdade, resaltando a natureza social do ser 
humano, a necesidade de desenvolver a capacidade de relación coa comunidade, a importancia das influencias sociais no 
individuo e os límites que supoñen para a práctica da súa liberdade, tomando como criterio normativo desta relación o respecto á 
dignidade e os dereitos humanos. Continúase realizando a reflexión ética acerca dos valores e a súa relación coa 
autorrealización humana, o seu desenvolvemento moral e a análise dalgunhas teorías éticas realizadas por pensadores 
especialmente significativos. 

2. A segunda parte conduce á aplicación dos valores éticos nalgúns ámbitos da acción humana. Propón a análise da 
actividade política no mundo actual, o papel da democracia, a súa vinculación co estado de dereito e a división de poderes, 
facendo posible unha sociedade que garanta o exercicio dos dereitos humanos. Continúa coa reflexión sobre os valores éticos 
que sinala a Constitución Española e as relacións que esta establece entre o Estado e o cidadán, así como, co feito histórico da 
súa integración na Unión Europea. Insístese no papel da Declaración Universal dos Dereitos Humanos como criterio internacional 
para unha xustificación ética do Dereito. 

3. Finalmente, valórase a necesidade dunha reflexión seria acerca da función que debe desempeñar a Ética no relativo á 
investigación científica e tecnolóxica, co fin de asegurar que os avances nestes ámbitos e a súa aplicación non violen o 
respecto á dignidade e os dereitos humanos, nin á protección e conservación do medioambiente. 
 

De seguido compleméntase a táboa cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, 
meramente transcritos, con outras tres columnas para as actividades de aprendizaxe e temporalización, para os instrumentos e 
procedementos de aprendizaxe y finalmente outra cos graos mínimos de consecución para aprobar. 
 
Os catro cursos abordan os mesmos bloques temáticos en diferente medida e nivel, distribuíndoos ao longo deles, polo que le daremos 
un tratamento ao dunha única materia desenvolta en catro cursos. Nenbargantes mantéñense por separado os deseños curriculares de 
cada un dos cursos. Eliminamos algún dos bloques para evitar a repetición de contidos e porque e imposible desenvolver todos 
os incluídos na lexislación de referencia dispoñendo de unha sesión semanal de docencia. 
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1º de ESO 

No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido no Decreto polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia No Anexo II Bloque de materias específicas Valores 
Éticos  sinala os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. A eles engádense tres novas 
columnas coas as actividades de aprendizaxe e a súa temporalización, os instrumentos e procedementos de avaliación e  o grao 
mínimo de consecución para aprobar. 
 
Temporalización trimestral: 
1ªAvaliación: Bloque 1 A dignidade da persoa 

, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais  
, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos.

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
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Bloque 1 A dignidade da persoa 

Este primeiro bloque iníciase cunha reflexión sobre os conceptos de personalidade e identidade persoal. A continuación 
descríbense as actitudes e comportamentos propios da adolescencia, e móstrase como son as relacións interpersoais 
durante este período. Estas reflexións iniciais preparan ao alumno/a para entender a peculiaridade do ser humano e a 
responsabilidade que entraña a liberdade para o seu desenvolvemento persoal e social. Tras reflexionar sobre a importancia 
de ter un autoestima equilibrada, a unidade finaliza co tratamento do que é, sen ningunha dúbida, un dos valores intrínsecos 
e supremos do ser humano: a dignidade. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
12 sesións 1º trimestre 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 

mínim

o de 

consec

ución 

a 
d 
h 

B1.1. O 
concepto 

. 

da persoa: 
independencia
, racionalidade 
e liberdade. 
B1.3. A 
dignidade da 
persoa: a 
persoa como 
ser moral. 

indefinible,

de ser libre. 

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

 

CCL 

 

1.1 Elaboración dunha 
presentación individual 

 

 

 
1.2 Lectura de información 
explicativa sobre o 
concepto de “ser humano” 
e “persoa” 

 

 

 
1.3 Exercicios interactivos 
de vocabulario. 

 

 

Rúbrica VE1B1/2 A 1 sobre 
2 
  

   VEB1.1.2. Describe as 
características 
principais da persoa: 

 

CCL 
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substancia 
Independente, racional 
e libre. 

   VEB1.1.3. Explica e 
valora a dignidade da 
persoa que, como ente 
autónomo, se converte 
nun "ser moral". 

CS
C 

   

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B1.4. A 
adolescencia: 
crise de 
identidade, 

for n de 
grupos e 
influencia do 
grupo no 
adolescente. 

. 

, 
d

dos grupos que 
forman e a 
influencia que 
exercen sobre os 
seus membros, 
coa   

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 

 

1.4  Visionado de curtas 
sobre situacións nas que a 
dignidade persoal vese 
comprometida. Debate 

Rúbrica VE1B1/2 B 1 sobre 
2 

   VEB1.2.2. Elabora 
conclusións sobre a 
importancia que ten 
para o/a adolescente 
desenvolver a 
autonomía persoal e 
ter o control da súa 
propia conduta 
conforme aos valores 
éticos libremente 
elixidos. 

CSI
EE 

   

a 
f 
g 
l 

B1.6.A 
personalidade: 

as, mediante 
o esforzo e a 

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 
CSI
EE 

1.5 Investigación sobre os 
factores que inflúen na 
personalidade. 

Rúbrica VE1B1/2 C 1 sobre 
2 
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humano. 

votade persoal. 
 

a 
d 
g 
h 

. 
que d

personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e 
estima o papel 
relevante da razón e a 
liberdade para 
configurar cos seus 
propios actos a 
estrutura da súa 
personalidade. 

 

CSC 

 

1.6 Análise de casos 
prácticos para chegar a 
unha definición de 
“liberdade” 

 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

(Ponder
ación  
0.5) 

   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. 
 

CSI
EE    

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B1.8. A 
intelixencia 
emocional e o 
seu papel no 
desenvolveme
nto moral da 
persoa. 

ns, 
sentimentos e 
vida moral. 

e a 
capacidade de 
autocontrol 
emocional. 

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 

 

1.7 Análise de conflitos 
persoais a partires de 
narracións curtas. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

  

   VEB1.5.2. Explica en 
que consisten as 
emocións e os 

CCL    
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sentimentos, e como 
se relacionan coa vida 
moral. 

   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 
CSI
EE 

   

a 
b 
d 
g 
h 
m 

B1.11. As 
habilidades 
emocionais 
segundo 
Goleman. 

. 

nt

. 
sent

habilidades 
emocionais. 

VEB1.6.1. Comprende 
en que consisten as 
habilidades 
emocionais que, 
segundo Goleman, 
debe desenvolver o 
ser humano, e elabora 
un esquema 
explicativo arredor do 
tema, en colaboración 
en grupo. 

 

CAA 
1.8 Exercicios interactivos 
de consolidación de 
vocabulario. 

Rúbrica VE1B1/2 A 
1 sobre 

2 

  

   

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 

CSC    
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Honestidade cun 
mesmo, o respecto á 
xustiza e a fidelidade 
aos propios principios 
éticos, entre outras. 

   

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 
CSI
EE 

   

a 
d 
g 
m 

. 
B1.15. A 
persoa como 
proxecto vital. 

. 

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. 

CSI
EE 

 

1.9 Proxecto: Deseñar 
unha campaña de 
concienciación para 
protexer algún aspecto da 
dignidade persoal. 

Rúbrica VE1B1/2 E 1 sobre 
2 

 

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

CSI
EE    
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A dimensión social do ser humano e o proceso de socialización son os apartados cos que se inicia esta segundo bloque. Nel 
menciónanse os principais axentes socializadores e ofrécense algunhas recomendacións para mellorar a convivencia e as 
relacións sociais. 
O diálogo, o respecto, a igualdade e a non discriminación son os eixos centrais ao redor dos cales se articula a unidade. O 
tratamento destes temas permite ao alumno reflexionar sobre as causas da discriminación, e propor, individual e 
colectivamente, solucións a este problema. 
A unidade finaliza coa exposición de dous temas especialmente interesantes: a problemática da convivencia escolar e a 
intelixencia emocional. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
10 sesións 
2º trimestre 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínim

o de 

consec

ución 

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B2.1. A 
natureza social 
do ser 
humano. 

individuo e 
sociedade 

interpersoais 
na sociedade. 

establece entre 
este e a 
sociedade, 
es

 

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

CSC 2.1 Xogo de rol sobre a 
relación individuo 
sociedade: o caso do 
refuxiados. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

   VEB2.1.2. Discirne e 
expresa, en pequenos 
grupos, sobre a 
influencia mutua que 
se establece entre o 
individuo e a 
sociedade. 

CCL 
CSC    

   VEB2.1.3. Achega 
razóns que 
fundamenten a 
necesidade de 
establecer uns valores 
éticos que 
guíen as relacións 

CD 
CSI
EE 
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interpersoais e utiliza a 
iniciativa persoal para 
elaborar, mediante 
soportes in- 
formáticos, unha 
presentación gráfica 
das súas conclusións 
sobre este tema. 

a 
b 
d 
e 
g 
h 
ñ 

B2.4. O 
proceso 

de valores e 
normas 
morais. 

da 
personalidade. 
B

universais, 
exemplificados 
na DUDH e 
baseados na 
dignidade 
humana. 

axentes sociais. 

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

 

CCL 2.2 Actividades interactivas 
de consolidación de 
vocabulario. 

Rúbrica VE1B1/2 A 1 sobre 
2 

   VEB2.2.2. Exemplifica, 
en colaboración en 
grupo, a influencia que 
teñen na configuración 
da personalidade os 
valores morais 
inculcados polos 
axentes sociais, entre 
eles a familia, a escola, 
os amigos e os medios 
de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema e 
conclusións, utilizando 

CAA 
CD 
CSC 
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soportes informáticos. 

   VEB2.2.3. Xustifica e 
aprecia a necesidade 
da crítica racional, 
como medio 
indispensable para 
adecuar aos valores 
éticos universais 
establecidos na DUDH 
os costumes, as 
normas, os valores, 
etc., do seu medio, 
rexeitando todo o que 
atente contra a 
dignidade do humano 
e os seus dereitos 
fundamentais. 

CSC    

a 
h 

B2.7. A 
diferenza entre 
a vida privada 
(regulada pola 

. 

segunda polo 
Dereito, coa 
finalidade de 
identific

liberdade persoal 
e social. 

VEB2.3.1. Define os 
ámbitos da vida 
privada e a pública, así 
como o límite da 
liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 2.3 Análise de conflictos 
público/privado a partires 
de noticias. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

a 
b 
d 
h 

humanas. 

interpersoal e 
e

humanas. 

VEB2.4.1. Comprende 
a importancia que para 
Goleman ten a 
capacidade de 
recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar 
as relacións 
interpersoais, e 
elabora un resumo 
esquemático sobre o 
tema. 

CAA    
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a 
b 
d 
g 
h 

. 

dignidade das 
outras 
CMCCTpersoa
s. 
B2.11. A 
asertividade e 
outras 
habilidades 
sociais 

B2.5. Utilizar a 
conduta a

e enriquecedora. 

VEB2.5.1. Explica en 
que consiste a conduta 
asertiva, facendo unha 
comparación co 
comportamento 
agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio 
moral fundamental, 
nas relacións 
interpersoais, o 
respecto á dignidade 
das persoas. 

 

CCL 
CSI
EE 

   

   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 

CAA 
CCL    
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relación coas demais 
persoas. 

   VEB2.5.4. Exercita 
algunhas técnicas de 
comunicación 
interpersoal, mediante 
a realización de 
diálogos orais, tales 
como a forma axeitada 
de 
dicir non, o disco 
raiado, o banco de 
néboa, etc., co obxecto 
de dominalas e poder 
utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 
CCL 
CSI
EE 

   

a 
b 
d 
h 

interpersoais. 

 

auxilio. 

B2.6. Xustificar a 
importancia qu

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 
2.5 Xogos de rol para 
recoñecer a importancia do 
deber moral e cívico de 
auxilio. 

Rúbrica VE1B1/2 D 

1 sobre 
2 

 

 

   

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 

CSC 
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inminente, colaborando 
na medida das súas 
posibilidades a prestar 
primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 

 

Bloque 5. Os valore ticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais 

sobre dereitos humanos 

Que son os dereitos humanos? Cales son as súas características e o seu fundamento? Estas son as cuestións coas que se 
inicia esta secuencia didáctica e permiten establecer unha primeira toma de contacto co que é, sen dúbida, un dos temas 
máis importantes da área de Valores Éticos. Tras responder a estas preguntas iniciais,preséntase o contido da Declaración 
Universal de Dereitos Humanos. A análise dos seus 30 artigos e a clasificación dos dereitos humanos en Tres Xeracións 
ocupan as páxinas centrais dun tema que se pecha, por unha banda, coa mención a algunhas das organizacións e 
institucións dedicadas á súa protección, defensa e promoción, e por outra, co recoñecemento do labor emprendido polas 
mulleres na súa loita pola conquista da igualdade de dereitos.   

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
10-12 sesións (terceiro 

trimestre) 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 

míni

mo 

de 

cons

ecuci

ón 

a 
c 
d 
h 

mbulo da 
DUDH: a 
dignidade das 
persoas como 
fundamento 
dos seus 
dereitos 
universais, 
inalienables e 
innatos. 

dignidade das 
persoas e os 
seus atributos 
esenciais como o 
fundamento do 
que derivan todos 
os dereitos 
humanos. 

VEB5.1.1. Explica e 
aprecia en Que 
consiste a dignidade 
que esta declaración 
recoñece ao ser 
humano como persoa, 
posuidora duns 
dereitos universais, 
inalienables e innatos, 
mediante a lectura do 
seu preámbulo. 

CCL    

a 
b 
c 

B5.2. Os 
dereitos da 

VEB5.2.1. Dá razóns 
sobre a orixe histórica 
do problema dos 
dereitos da muller, 

CCL    
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d 
e 
g 
h 

. 
B5.3. Os 
dereitos da 
infancia. 

. 

recoñecendo os 
patróns económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a violencia 
e a desigualdade de 
xénero. 

   VEB5.2.2. Xustifica a 
necesidade de actuar 
en defensa dos 
dereitos da infancia, 
loitando contra a 
violencia e o abuso do 
que nenos e as nenas 
son vítimas no século 
XXI, tales como o 
abuso sexual, o 
traballo infantil, ou a 
súa utilización como 
soldados/as, etc. 

CSC    

   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 
CSI
EE 

   

a 
d 
e 
g 

internacionais 
e ONGs 

ONGs que 
traballan pola 
defensa dos 
dereitos 
humanos, 
auxiliando a 
aqueles que por 
natureza os 
pos

oportunidade de 
exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en 
traballo en 
colaboración, sobre o 
traballo de institucións 
e voluntarios/as que, 
en todo o mundo, 
traballan polo 
cumprimento dos 
dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, 
e ONG como Mans 
Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, 
entre outros), e elabora 
e expresa as súas 
conclusións. 

CAA    
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2º de ESO 

 

Temporización trimestral:  

1ª Avaliación: Bloque 3. A reflexión ética. 

2ª Avaliación: Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

3ª Avaliación: Produccións audiovisuais para o programa Erasmus+: Ética e medioambiente. 

 

 

  
Valores éticos. 2º de ESO 

  

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co 
m 
Cl 
a 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Gra 
min 
con 

  Bloque 3. A reflexión ética      

  

a 
  

d 
  

h 

  B3.1. 

Diferenza 

entre ética e 

moral. 
  B3.2. 

Reflexión 

ética como 

guía racional 

de conduta. 

  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. 

  

C

S

C 

10-12 sesións. 
1º trimestre 

 
Exercicios interactivos de 

vocabulario. 

 

 

 

 
Traballos en grupos  
sobre as distintintas 

teorías éticas: 
Presentacións en  
Google Drive  

 

 

 

 
Cuestionarios  
en liña na  
aula virtual 
do centro. 

 

 
Rúbrica para  
avaliar 

presentacións. 

 

 

 
1 de 2 

 

 

 

 
1 de 2 

  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 

  

C

S

C 
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forma apropiada os 

argumentos en que 

se fundamenta. 

 

  

a 
  

b 
  

d 
  

g 
  

h 

  B3.3. 

Estrutura 

moral da 

persoa. 
  B3.4. 

Etapas do 

desenvolvem

ento moral 

en Piaget e 

Köhlberg. 

Paso da 

heteronomía 

á autonomía 

moral. 

  B3.2. Destacar 

o significado e a 

importancia da 

natureza moral 

do ser humano, 

analizando as 

súas etapas de 

desenvolvement

o 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. 

  

C

S

C 

  VEB3.2.2. Explica 

as tres etapas do 

desenvolvemento 

moral na persoa, 

segundo a teoría de 

Piaget ou a de 

Köhlberg, e as 

características 

propias de cada 

unha, destacando 

como se pasa da 

heteronomía á 

autonomía moral. 

  

C

C

L 
  

C

S

C 

  

a 
  

g 
  

h 

  B3.5. A 

liberdade 

como raíz da 

estrutura 

moral da 

persoa. 

  B3.3. 

Recoñecer que 

a liberdade 

constitúe a raíz 

da estrutura 

moral na 

persoa, e 

apreciar o papel 

da intelixencia e 

da vontade 

como factores 

que incrementan 

a capacidade de 

autodeterminaci

ón. 

  VEB3.3.1. Describe 

a relación entre a 

liberdade e os 

conceptos de persoa 

e estrutura moral. 

  

C

CL 
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a 
  

b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B3.6. 

Característic

as distintivas 

dos valores 

éticos. 
  B3.7. 

Valores 

éticos e 

dignidade 

humana. 

  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. 

  

C

CL 

  VEB3.4.2. 

Emprega o espírito 

emprendedor para 

realizar, en grupo, 

unha campaña 

destinada a difundir 

a importancia de 

respectar os 

valores éticos, tanto 

na vida persoal 

como na social. 

  

C

S

C 
  

C

S

I

E

E 

  

a 
  

b 
  

h 
  l 

  B3.8. 

Normas. 

Especificidad

e das 

normas 

éticas. 
  B3.9. 

Relativismo 

moral dos 

sofistas. 
  B3.10. 

Intelectualis

mo moral en 

Sócrates e 

Platón. 
  B3.11. 

Relativismo 

moral fronte 

  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. 

  VEB3.5.1. Define o 

concepto de norma e 

de norma ética, 

distinguíndoa das 

normas xurídicas, 

relixiosas, etc. 

  

C

CL 

  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. 

  

C

C

E

C 
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a 

obxectivismo 

moral. 

  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. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.5.4. 

Compara o 

relativismo e o 

obxectivismo moral 

apreciando a 

vixencia destas 

teorías éticas na 

actualidade, e 

expresa opinións 

de forma 

argumentada. 

  

C

C

L 
  

C

S

C 

  

b 
  

e 
  

g 
  

h 
  l 

  B3.12. 

Clasificación 

das teorías 

éticas: éticas 

de fins e 

éticas 

procedement

ais. 
  B3.13. A 

ética de 

Epicuro 

como ética 

de fins. 

  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. 

  VEB3.6.1. Enuncia 

os elementos 

distintivos das 

"teorías éticas" e 

argumenta a súa 

clasificación en 

éticas de fins e 

éticas 

procedementais, e 

elabora un esquema 

coas súas 

características máis 

destacadas. 

  

C

AA 
  

C

CL 

  VEB3.6.2. 

Enuncia os 

aspectos 

fundamentais da 

teoría hedonista de 

Epicuro e os 

valores éticos que 

defende, 

  

C

C

E

C 
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destacando as 

características que 

a identifican como 

unha ética de fins. 

  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. 

  

C

A

A 
  

C

C

L 

  

b 
  

h 
  l 

  B3.14. O 

eudemonism

o aristotélico 

como ética 

de fins. 
  B3.15. O 

ben supremo 

da persoa en 

Aristóteles e 

as tres 

tendencias 

da alma. 

  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. 

  

C

CL 

  VEB3.7.2. 

Distingue os tres 

tipos de tendencias 

que hai no ser 

humano, segundo 

Aristóteles, e a súa 

relación co que el 

considera como 

ben supremo da 

persoa. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.7.3. Achega 

razóns para 

clasificar o 

eudemonismo de 

Aristóteles dentro 

da categoría da 

  

C

C

L 
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ética de fins. 

  

b 
  

g 
  

h 
  l 

  B3.16. O 

utilitarismo 

como ética 

de fins: 

principio de 

utilidade; 

concepto de 

pracer; 

compatibilida

de do 

egoísmo 

individual co 

altruísmo 

universal; 

localización 

do valor 

moral nas 

consecuenci

as da acción. 

  B3.8. 

Comprender os 

elementos máis 

significativos da 

ética utilitarista e 

a súa relación 

co hedonismo 

de Epicuro, 

clasificándoa 

como unha ética 

de fins e 

elaborando 

argumentos que 

apoien a súa 

valoración 

persoal arredor 

desta 

formulación 

ética. 

  VEB3.8.1. Fai unha 

recensión das ideas 

fundamentais da 

ética utilitarista: o 

principio de utilidade, 

o concepto de 

pracer, a 

compatibilidade do 

egoísmo individual 

co altruísmo 

universal e a 

localización do valor 

moral nas 

consecuencias da 

acción, entre outras. 

  

C

CL 

  VEB3.8.2. 

Enumera as 

características que 

fan do utilitarismo e 

do epicureísmo 

unhas éticas de 

fins. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.8.3. 

Argumenta 

racionalmente as 

súas opinións sobre 

a ética utilitarista. 

  

C

C

L 
  

C

S

I

E

E 

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

  

  

a 
  B6.1. 

Dimensión 

  B6.1. 

Recoñecer a 

  VEB6.1.1. Utiliza 

información de 

  

C

20 sesións 
2º e 3º trimestres. 
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b 
  

d 
  

e 
  f 
  

g 
  

h 
  

m 

moral da 

ciencia e da 

tecnoloxía 

polo seu 

impacto en 

todos os 

ámbitos da 

vida 

humana. 
  B6.2. 

Valores 

recollidos na 

DUDH como 

criterio para 

fixar límites á 

investigación 

científico-

tecnolóxica. 

importancia da 

dimensión moral 

da ciencia e a 

tecnoloxía, así 

como a 

necesidade de 

establecer 

límites éticos e 

xurídicos, coa 

finalidade de 

orientar a súa 

actividade 

consonte os 

valores 

defendidos pola 

DUDH. 

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, 

ético e ecolóxico, 

etc.). 

AA 
  

C

M

C

CT 
  

C

S

C 

 

 
Comentarios de 
noticias relacionadas 
co impacto da actividade 
científica e tecnolóxica. 

 

 

 
Investigación e 

elaboración de productos  
sobre ética e 

medioambiente 
dentro do proxecto 
Erasmus + do  
centro. 

 

 

 

 

 
Rúbrica para  
producción oral  
e escrita. 

 

 

 

 
Rúbrica para  
produccions 
audiovisuais. 

  VEB6.1.2. Achega 

argumentos que 

fundamenten a 

necesidade de pór 

límites éticos e 

xurídicos á 

investigación 

práctica, tanto 

científica como 

tecnolóxica, 

tomando a 

dignidade humana 

e os valores éticos 

recoñecidos na 

DUDH como criterio 

normativo. 

  

C

C

L 
  

C

M

C

C

T 
  

C

S

C 

  VEB6.1.3. Recorre 

á súa iniciativa 

persoal para expor 

as súas 

conclusións sobre o 

tema tratado, 

utilizando medios 

informáticos e 

audiovisuais, de 

xeito argumentado 

e ordenado 

racionalmente. 

  

C

D 
  

C

S

I

E

E 

    B6.3.   B6.2. Entender   VEB6.2.1. Destaca   
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a 
  

d 
  

g 
  

m 

Problemas 

da 

tecnodepend

encia. 

e valorar o 

problema da 

tecnodependenc

ia e a alienación 

humana á que 

conduce. 

o problema e o 

perigo que 

representa para o 

ser humano a 

tecnodependencia, 

sinalando os seus 

síntomas e as súas 

causas, e estimando 

as súas 

consecuencias 

negativas, como 

unha adición 

incontrolada aos 

dispositivos 

electrónicos, aos 

videoxogos e ás 

redes sociais, que 

conduce as persoas 

cara a unha 

progresiva 

deshumanización. 

C

M

C

CT 

  

a 
  

b 
  

d 
  

e 
  f 
  

g 
  

h 
  

m 

  B6.4. 

Dilemas 

morais que 

presentan os 

avances en 

medicina e 

biotecnoloxía

. 

  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. 

  VEB6.3.1. Analiza 

información 

seleccionada de 

diversas fontes, coa 

finalidade de coñecer 

en que consisten 

algúns dos avances 

en medicina e 

biotecnoloxía, que 

formulan dilemas 

morais (utilización de 

células nai, 

clonación, euxénese, 

etc.), sinalando 

algúns perigos que 

estes encerran de 

prescindir do 

respecto á dignidade 

humana e os seus 

valores 

fundamentais. 

  

C

CL 
  

C

M

C

CT 
  

C

S

C 
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  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. 

  

C

S

C 
  

C

S

I

E

E 

 

 

 

 

 

3º de ESO 

 
Temporalización trimestral: 

ticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2ª Avaliación:  Bloque 4. A xustiza e a política 

3ª Avaliación: Rematar o bloque 4 e bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 
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Bloque 5. Os val , o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 

Que son os dereitos humanos? Cales son as súas características e o seu fundamento? Estas son as cuestións coas que se inicia 
esta secuencia didáctica e permiten establecer unha primeira toma de contacto co que é, sen dúbida, un dos temas máis 
importantes da área de Valores Éticos. 
Tras responder a estas preguntas iniciais,preséntase o contido da Declaración Universal de Dereitos Humanos. A análise dos seus 30 
artigos e a clasificación dos dereitos humanos en ?Tres Xeracións? ocupan as páxinas centrais dun tema que se pecha, por unha 
banda, coa mención a algunhas das organizacións e institucións dedicadas á súa protección, defensa e promoción, e por outra, co 
recoñecemento do labor emprendido polas mulleres na súa loita pola conquista da igualdade de dereitos.   

 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

pt

cl

a

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

(11 sesións) 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínimo de 

consecució

n 

a 
b 
e 
h 

Dereito. 

entre legalidade 
e lexitimidade. 

, 
analizando o 
significado dos 
termos de 
legalidade e 
lexitimidade. 

e o Dereito, e entre a 
legalidade e a 
lexitimidade, elaborando 
e presentando

fundamentadas. 

CAA 
CD 

B5.1.1   a) Contestar a 
unhas cuestións previas 
acerca dos vínculos e 
diferencias entre ética e 
dereito, legalidade e 
lexitimidade co obxectivo 
de detectar preconceptos 
e ir evidenciando  erros e 
acertos b) Explicación na 
aula e elaboración dos 
contidos xunto cunha 
reflexión persoal, no 
caderno de clase 

 
1,5 sesións 

B5.1.1  a) 
Valorarase a 
calidade dos 
argumentos (non a 
súa exactitude) 
respecto dos 
contidos 
b)Valorarase a 
exposición da 
información tendo 
en conta  criterios 
de claridade, rigor 
e tratamento 
ameno da 
información, así 
como a 
profundidade da 
reflexión 
Instrumentos de 
avaliación -
Elaborar unha 
composición con 
toda esa 
información e a 
reflexión persoal 

10
% 

-Consultar 
alomenos 2 
páxinas web 
na busca de 
información -
Selección 
dun mínimo 
de 
información 
relevante 
sobre as 
diferencias 
entre ética e 
dereito e 
incorporación 
á 
composición 
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correspondente no 
caderno de clase 

  

a 
b 
e 
g 
h 
l 

. 
B5.4.Convencio
nalismo dos 
sofistas. 
B5.5. 
Iusnaturalismo. 
O 
iusnaturalismo 
de Locke. 
B5.6. 
Iuspositivismo 
de Kelsen. 

. 

soporte dixital, sobr

ao Estado. 

 

CD 
CSC 

 B5.2.1 Explicación dos 
contidos na aula con 
esquemas, exemplos, 
cuestións, dilema… 
sobre a teoría 
iusnaturalista do dereito   

 
  (1sesión) 

B5.2.1 Valorarase 
a correcta 
organización dos 
contidos, a 
presentación visual 
e estética (formato, 
imaxes…) así 
como a 
colaboración 
dentro do grupo 
Instrumentos de 
avaliación 

 

 

  

10
% 

 -Selección 
dun mínimo 
de 
información 
relevante 
sobre a 
teoría 
iusnaturalista 

   VEB5.2.2. Destaca e 
valora, no pensamento 

argumentadas arredor 
deste tema. 

CCE
C 

B5.2.2  a)Texto con 
cuestións no que se 
desenvolva a dialéctica 
physis/nomos dos 
Sofistas, e posterior 
reflexión persoal b) 
Tema para debate: a 
morte debe ser sempre 
algo que aconteza de 
maneira natural ou 
podemos lexislar sobre 
as condicións dunha 
morte digna?      (1 
sesión) 

B5.2.2  a) 
Valorarase a 
comprensión dos 
contidos e a 
profundidade da 
reflexión b) 
Valorarase a 
participación, o 
respecto do uso da 
palabra, a 
capacidade de 
rebatir 
adecuadamente e 
a calidade dos 
argumentos 
Instrumentos de 
avaliación -Texto 
con cuestións 
sobre a dialéctica 
physis/nomos nos 
Sofistas (caderno 

15
% 

-Responder 
acertadament
e o 50% das 
cuestións -
Participar no 
debate 
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de clase) - Debate 
sobre o tema de se 
a morte digna debe 
ser algo lexislable 
ou só hai que 
tratala como algo 
natural 

   

Kelsen, principalmente 
no rela

. 

CCE
C 

B5.2.3 Explicación dos 
contidos na aula e  
elaboración dun 
esquema por parte do 
alumnado coas ideas 
principais; posterior 
reflexión escrita: pódese 
separar o legal do 
moral?   (1 sesión) 

B5.2.3 Valorarase 
a corrección dos 
contidos e a 
calidade da 
reflexión (non 
contradicción, orde 
na exposición dos 
argumentos e 
calidade dos 
mesmos) 

10
% 

-Esquema 
con 
alomenos o 
50% dos 
contidos 
principais -
participación 
no debate 

   VEB5.2.4. Recorre ao 

. 

CAA 
CD 
CSIE
E 

B5.2.4 Elaboración 
dunha presentación en 
formato dixital  (1 sesión) 

B5.2.4 Valorarase 
a corrección na 
organización dos 
contidos, a 
presentación visual 
e estética (formato, 
imaxes…)  así 
como a 
colaboración 
dentro do grupo 
Instrumentos de 
avaliación 
Presentación en 
formato dixital 
comparando as 
teorías do 
iusnaturalismo,   
convencionalismo 
xurídico e 
positivismo 
xurídico 

10
% 

-
Presentación 
co 50% dos 
contidos 
relevantes 

a 
b 
d 
e 
h 
l 

B5.7. 

impulsou a 
elaboraci integrantes da ONU, 

coa finalidade de 
promover a xustiza, a 
igualdade e a paz, en 
todo o mundo. 

CSC B5.3.1 Visionado (na 
pantalla dixital) dos 
artigos da DUDH na 
páxina web 
www.proyectoeduca.wee
bly.com e posterior 
debate acerca dos 
principais valores éticos 
que promove   (1 sesión) 

B5.3.1  Valorarase 
a participación, o 
respecto do uso da 
palabra, a 
capacidade de 
rebatir 
adecuadamente e 
a calidade dos 
argumentos 

5%  Participar no 
debate 
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conduta dos 
Estados. lexitimidade do 

Dereito e os 
Estados. 

Instrumentos de 
avaliación -Debate 
na aula sobre os 
valores éticos 
promovidos pola 
DUDH 

   VEB5.3.2. Contrasta 

, etc. 

CAA B5.3.2 a) Explicación na 
aula e entrega de 
material fotocopiado 
sobre o momento 
histórico que serve de 
contexto á DUDH, 
sinalando a data na que 
se firmou, e sobre a 
creación da ONU e os 
seus obxectivos Elaborar 
no caderno un esquema 
e confeccionar un 
collage con imaxes 
relativas a ese tempo 
histórico b) Busca de 
información adicional 
como actividade a 
realizar fóra da aula 

 
     (1sesión) 

 B5.3.2  
a)Corrección dos 
contidos na 
elaboración do 
esquema e 
selección de 
información 
relevante e 
orixinalidade na 
confección do 
collage b) 
Relevancia e 
claridade da 
información 
Instrumentos de 
avaliación -
Esquema e collage 
no caderno de 
clase coa 
información e 
imaxes sobre o 
contexto histórico 
no que xorden os 
Dereitos Humanos 
e a creación da 
ONU e os seus 
obxectivos 

5% -O esquema 
debe conter o 
50% da 
información 
relevante e 
un mínimo de 
imaxes no 
collage 

   VEB5.3.3. Sinala os 
obxectivos que tivo a 

n da ONU e a 
data na que se firmou a 
DUDH, valorando a 
importancia deste feito 
para a historia da 
humanidade. 

CCE
C 

B5.3.3 Elaboración dun 
mapa conceptual cos 
obxectivos da ONU na 
súa creación e a súa 
vinculación coa DUDH. 
Debate sobre a 
relevancia  histórica para 
a humanidade (1 sesión) 

B5.3.3 Criterios 
relativos a debates 
sinalados con 
anterioridade 

5% -Mapa 
conceptual 
con 
alomenos o 
50% dos 
obxectivos da 
ONU -
Participación 
no debate 

a 
b 

B5.8. Estrutura 
da DUDH: os 
seus artigos e 

B5.4. Interpretar e 
apreciar o contido 
e estrutura interna 

CAA 
CCL 

B5.4.1 Elaboración fóra 
da aula dun esquema 
organizativo dos artigos 

B5.4.1 Valorarase 
a correcta 
organización dos 

5% No esquema 
debe 
aparecer 
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c 
d 
e 
g 
h 
l 

os tipos de 
dereito. 

da DUDH, coa 

ecela e 
propiciar o seu 
aprecio e 
respecto. 

30 artigos 
que poden clasificarse 
da seguinte maneira: 

inherentes a toda 
persoa

. 

individuais. 

coa comunidade. 
Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereito

. 

, sociais e 
culturais. 

en. 

dos Dereitos Humanos 
en base á súa temática 

  (1sesión) 

contidos, a 
claridade 
expositiva, fácil 
visualización e 
elementos 
estéticos (uso de 
distintas cores, tipo 
de letra…) 

alomenos o 
50% da 
información 
relevante 

   

, 
coa finalidade de 
difundir a DUDH como 
fundamento do Dereito 
e a democracia, no teu 
medio escolar, familiar e 
social. 

CCE
C 
CSC 
CSIE
E 

B5.4.2 Elaborar en grupo 
un mural divulgativo dos 
DH onde figuren os 
artigos da declaración, 
artigos ou titulares de 
prensa, fotos, debuxos… 
En principio expoñerase 
na aula e posteriormente 
en distintos espazos do 
centro     
  (1sesión) 

 B5.4.2  Valorarase 
a selección do 
material (fotos, 
artigos de 
prensa….) e a 
colaboración no 
deseño e 
confección do 
mural Instrumentos 
de avaliación Mural  
divulgativo sobre 
os artigos dos DH 
e noticias e imaxes 
relacionadas 
(realizado en 
grupo) 

10
% 

Participar 
activamente 
na 
elaboración 
do mural 
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b 
h 
l que influiron no 

seu 
desenvolvemen
to. 

dereitos 
humanos, como 
unha conquista da 
humanidade 

, 
sociais e culturais e os 
da Terceira: 

paz. 

CCE
C 

B5.5.1 Explicación e 
posterior debate 
(orientado con cuestións) 
acerca da evolución 
histórica que supuxo 
cada xeración dos DH  (1 
sesión) 

B5.5.1  Criterios 
relativos a debates 

5% Participar no 
debate 

a 
c 
d 
e 

DUDH 
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 

 B5.6.1  Traballo para 
realizar fóra da aula: 
busca de información en 
prensa, páxinas de 
ONGs (Amnistía 
Internacional, Human 
Rights Watc)…, 
documentais, páxinas de 
organismos oficiais 
(Comisión para os 
dereitos humanos do 
consello de Europa, 
Comisión africana de 
dereitos humanos e 
dereitos do pobo, 
Comisión asiática de 
dereitos humanos…) e 
elaborar un informe no 
caderno de clase. 
Posterior posta en 
común na aula   
  (1sesión) 

B5.6.1 Valoraranse 
a diversidade das 
fontes de consulta, 
a organización da 
información e a 
exposición na aula 
Instrumentos de 
avaliación Informe 
no caderno de 
clase coa 
información sobre 
as dificultades na 
aplicación da 
DUDH 

10
% 

Consultar, 
alomenos, 2 
das páxinas 
web 
recomendada
s e elaborar 
un informe 
con 
alomenos o 
50% da 
información 
relevante 

 
 

Bloque 4. A xust tica 

O primeiro apartado do bloque aclara as diferenzas e semellanzas entre a Ética e a Política, á vez que mostra a necesidade de 

ambas as para o ser humano. Tras esta breve introdución defínese o concepto de Estado, as súas características e funcións, e 

explícase que é un Estado de Dereito e cal é o modelo político español. 
Os seguintes apartados presentan os valores superiores que fundamentan a lei de leis, a Constitución Española e expoñen algúns 
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dos requisitos que ha de reunir calquera sistema político que queira denominarse “democrático”. 
O tema péchase, por unha banda, insistindo na importancia que ten nunha democracia como a nosa a participación cidadá, sobre 

todo, a través do voto; e doutra banda, presentando a Unión Europea, as súas institucións, obxectivos e algúns dos seus logros 

nestes últimos anos. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

 15 sesións 
(segundo trimestre 

e parte do 
terceiro) 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo 

de 

consecución 

a 
c 
d 
h 
l 

B4.1. A 
democracia 
como forma de 
goberno na 
que se 
plasman os 

ticos da 
DUDH. 
B4.2. O Estado 
de dereito. 

persoal, 
igualdade, 
xustiza, 
representativid
ade, ... 

de control do 
Est

. 

cos conce

poderes”. 

ados 
na DUDH. 

CSC    

   CCL    
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. 

   

existente entre os 
seguin

persoal, igualdade, 
xustiza, 
representatividade, etc. 

CCL    

   

lexislativo, o executivo 
e o

Estado. 

CSC    

a 
d 
g 
h exercicio da 

democracia. 
B4.6. Riscos 
de 
democracias 
que violen os 
dereitos 
humanos. 

coa finalidade de 
evitar os riscos 
dunha 
democracia que 
viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e 
explica o 

do Estado. 

CSC    

   

riscos que existen n

CSC 
CSI
EE 
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, entre outros, 
formulando posibles 
medidas para evitalos. 

a 
b 
c 
d 
h 
l 

nos que se 
fundamenta e 
conceptos 
preliminares 
que establece. dos que parte e 

os conceptos 
preliminares que 
establece. 

lexitimidade e a 
finalidade que 
persegue, mediante a 
lectura comprensiva e 
comentada d

. 

CCL 
CSC 

   

   

fo

comprensiva e 
comentada dos artigos 
1 ao 9. 

CCL    

a 
c 
d 
h 

. 

identificando 
nela, mediant

CSC    
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DUDH, coa 
finalidade de 
asumir de forma 
consciente e 
responsable os 
principios de 
convivencia que 
ben rexer no 
Estado . 

; o dereit

. 

a 
b 
c 
d 
g 
h DUDH. 

Const
. 

. 

definidos pola 
DUDH, mediant

(Artigos do 39 ao 
52). 

. 

CSC    

   

elixida. 

CCL 
CSI
EE 

   

   CSC    
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. 

   

d
. 

CSC    

a 
b 
g 
h 
l 
ñ 

. 
Galicia segundo 
aparece n

. 

. 

CAA 
CSC 

   

   VEB4.6.2. Identifica 

sobre O Poder galego. 

CCL    

   

. 

CCL    

a 
d 
h 
l 

elementos 
esenciais da UE, 
analizando os 
beneficios

, o 
seu desenvolvemento 

CSC    
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nos que se 
fundamenta de 
acordo coa 
DUDH. 

. 

  

utilidade e os 
logros que esta 
acadou. 

se fundamenta de 
acordo coa DUDH. 

   

, tales como 

, da 
seguridade e paz, etc. 

CSC    

 

 

Neste bloque abórdanse temas de gran interese e actualidade. O primeiro deles ten que ver coa relación entre a ética, a ciencia e a 
tecnoloxía, concretamente coa necesidade de establecer unhas medidas, uns límites éticos á investigación científica. 
A continuación, e tras recoñecer a transformación social operada nos últimos tempos coa irrupción das novas tecnoloxías, 
dedicaremos algunhas s páxinas a concienciarnos sobre a necesidade de desenvolver unha conciencia ecolóxica que poña freo aos 
problemas ambientais derivados da acción humana. Neste sentido, exponse algunhas ideas e recomendacións a ter en conta para 
lograr un desenvolvemento humano sustentable. 
Finaliza co tratamento de dous temas especialmente interesantes desde un punto de vista ético: a reflexión sobre algúns dos retos 
asociados á bioética (eutanasia, eugenesia e clonación), e a tecnodependencia e o uso de internet (vantaxes e inconvenientes). 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

8 sesións (terceiro 

trimestre) 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínimo de 

consecució

n 
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v

e 

a 
b 
d 
e 
f 
g 
h 

B6.1. 
Necesidade de 

-

. 

fundamentado na 
DUDH. 

, 

entorno 
medioambiental, 
sinalando as causas. 

CAA 
CD 
CM
CCT 
CSC 

   

   VEB6.1.2.

. 

CCL 
CM
CCT 

   

   VEB6.1.3. Selecciona e 
contrasta informa

CCL 
CM
CCT 
CSI
EE 
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, etc. 

 

 

 

 4º de ESO 

Temporalización trimestral: 

1ª avaliación: Bloque 3. A reflexión ética. 

2ª avaliación:Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

3ª avaliación: Traballos monográficos sobre temas dos bloques 4 (A xustiza e a política) e 6 (Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

 

 

 

  
Valores éticos. 4º de ESO 

  

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co

mp

. 

cla

ve 

 Actividades 
de 

aprendizaxe e 
Temporalizaci

ón 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
minimo 
consec. 

  Bloque 3. A reflexión ética 
     

    B3.1.   B3.1.   VEB3.1.1. Xustifica      
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a 
  

d 
  

f 
  

h 

Importanci

a e valor 

da 

reflexión 

ética como 

defensa 

dos 

DDHH. 
  B3.2. 

Novos 

campos 

da ética 

aplicada: 

profesiona

l, bioética, 

ambiente, 

economía, 

empresa, 

ciencia e 

tecnoloxía, 

etc. 

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. 

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. 

CS

C 

  VEB3.1.2. Sinala algúns 

dos novos campos aos 

que se aplica a ética 

(profesional, bioética, 

ambiente, economía, 

empresa, ciencia e 

tecnoloxía, etc.). 

  

C

M

C

C

T 
  

C

SI

E

E 

   

  

a 
  

d 
  

g 
  

h 
  

m 

  B3.3. 

Proxecto 

de vida 

persoal: 

límites e 

oportunida

des que 

ofrecen as 

circunstan

cias 

persoais, 

e valores 

  B3.2. 

Comprender 

e apreciar a 

importancia 

que teñen 

para o ser 

humano do 

século XXI as 

circunstancias 

que o rodean, 

salientando 

os límites que 

  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 deseñar, a partir delas, 

  

CS

IE

E 
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éticos que 

serven 

como 

guía. 

lle impoñen e 

as 

oportunidades 

que lle 

ofrecen para 

a elaboración 

do seu 

proxecto de 

vida, 

conforme os 

valores éticos 

que 

libremente 

elixe e que 

dan sentido á 

súa 

existencia. 

o seu proxecto de vida 

persoal, determinando 

libremente os valores 

éticos que deben guialo/a. 

  

a 
  

b 
  

d 
  

h 
  

l 

  B3.4. 

Éticas 

formais e 

éticas 

materiais. 
  B3.5. 

Ética 

kantiana: 

carácter 

formal. 

Autonomía 

da persoa 

como 

valor ético 

fundament

al. 

  B3.3. 

Distinguir os 

principais 

valores éticos 

nos que se 

fundamentan 

as éticas 

formais, 

establecendo 

a súa relación 

coa ética 

kantiana e 

sinalando a 

importancia 

que este 

filósofo lle 

atribúe á 

autonomía da 

persoa como 

valor ético 

fundamental. 

  VEB3.3.1. Define os 

elementos distintivos das 

éticas formais e compáraos 

cos relativos ás éticas 

materiais. 

  

CC

L 

   

  VEB3.3.2. Explica as 

características da ética 

kantiana (formal, 

universal e racional), así 

como a importancia da 

súa achega á ética 

universal. 

  

C

C

L 

   

  VEB3.3.3. Aprecia, na 

ética kantiana, o seu 

fundamento na autonomía 

da persoa como valor 

ético esencial e a súa 

manifestación no 

imperativo categórico e as 

súas formulacións. 

  

C

S

C 

   

  

b 
  

c 

  B3.6. 

Ética do 

discurso, 

de Apel e 

  B3.4. 

Identificar a 

ética do 

discurso, de 

  VEB3.4.1. Identifica a 

ética do discurso como 

unha ética formal e 

describe en que consiste o 

  

CA

A 
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d 
  

e 
  

g 
  

h 

Habermas

, como 

ética 

formal. 

Relación 

coa ética 

de Kant. 

Habermas e 

de Apel como 

unha ética 

formal, que 

salienta o 

valor do 

diálogo e o 

consenso na 

comunidade, 

como 

procedement

o para atopar 

normas éticas 

xustas. 

imperativo categórico que 

formula, sinalando as 

similitudes e as diferenzas 

que posúe co imperativo 

da ética de Kant. 

  VEB3.4.2. Utiliza a súa 

iniciativa persoal e 

emprendedora para 

elaborar unha 

presentación con soporte 

informático acerca das 

éticas formais, 

expresando e elaborando 

conclusións 

fundamentadas. 

  

C

D 
  

C

SI

E

E 

   

  
Bloque 4. A xustiza e a política 

  

  

a 
  

c 
  

d 
  

h 
  

l 

  B4.1. 

Democraci

a e 

xustiza. 
  B4.2. 

Deberes 

cívicos 

como 

cumprime

nto de 

valores 

éticos e 

como 

defensa e 

difusión 

dos 

dereitos 

humanos. 

  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 

  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.). 

  

CS

C 
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social. 

  

a 
  

c 
  

d 
  

h 
  

l 

  B4.3. 

Perigos 

dunha 

globalizaci

ón sen 

valores 

éticos. 
  B4.4. 

Promoción 

dos DDHH 

por parte 

dos 

Estados: 

fomento e 

ensino dos 

valores 

éticos. 

  B4.2. 

Reflexionar 

acerca do 

deber da 

cidadanía e 

dos Estados 

de promover 

o ensino e a 

difusión dos 

valores éticos 

como 

instrumentos 

indispensable

s para a 

defensa da 

dignidade e 

os dereitos 

humanos, 

ante o perigo 

que o 

fenómeno da 

globalización 

pode 

representar 

para a 

destrución do 

planeta e a 

deshumaniza

ción da 

persoa. 

  VEB4.2.1. Diserta e 

elabora conclusións, en 

grupo, acerca das terribles 

consecuencias que pode 

ter para o ser humano o 

fenómeno da globalización, 

se non se establece unha 

regulación ética e política 

(egoísmo, desigualdade, 

interdependencia, 

internacionalización dos 

conflitos armados, 

imposición de modelos 

culturais determinados por 

intereses económicos que 

promoven o consumismo e 

a perda de liberdade 

humana, etc.). 

  

CA

A 
  

CS

C 

   

  VEB4.2.2. Comenta o 

deber ético e político que 

teñen todos os estados, 

ante os riscos da 

globalización, de tomar 

medidas de protección 

dos dereitos humanos, 

nomeadamente a obriga 

de fomentar o ensino dos 

valores éticos e a súa 

vixencia, e a necesidade 

de respectalos en todo o 

mundo (deber de 

contribuír na construción 

dunha sociedade xusta e 

solidaria, fomentando a 

tolerancia, o respecto aos 

dereitos das demais 

persoas; honestidade, 

lealdade, pacifismo, 

prudencia, e mutua 

comprensión mediante o 

diálogo, a defensa e 

protección da natureza, 

  

C

S

C 
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etc.). 

  
Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

  

  

a 
  

d 
  

g 
  

h 

  B5.1. 

Dereito e 

leis: 

finalidade, 

característ

icas e 

xustificaci

ón ética. 
  B5.2. 

Conflitos 

entre 

principios 

éticos 

individuais 

e 

principios 

normativo

s sociais. 

  B5.1. 

Apreciar a 

necesidade 

das leis 

xurídicas no 

Estado, para 

garantir o 

respecto aos 

dereitos 

humanos, e 

disertar 

acerca 

dalgúns 

dilemas 

morais nos 

que existe un 

conflito entre 

os deberes 

éticos, 

relativos á 

conciencia da 

persoa, e os 

deberes 

cívicos que lle 

impoñen as 

leis xurídicas. 

  VEB5.1.1. Explica a 

finalidade e as 

características das leis 

xurídicas dentro do Estado 

e a súa xustificación ética, 

como fundamento da súa 

lexitimidade e da súa 

obediencia. 

  

CC

L 

   

  VEB5.1.2. Debate 

acerca da solución de 

problemas nos que hai un 

conflito entre os valores e 

principios éticos do 

individuo e os da orde 

civil, formulando solucións 

razoadas, en casos como 

os de desobediencia civil 

e obxección de 

conciencia. 

  

C

C

L 
  

C

SI

E

E 

   

  

a 
  

b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

  B5.3. 

Teoría da 

xustiza de 

Rawls: 

posición 

orixinal e 

veo de 

ignorancia

; criterio 

de 

imparcialid

  B5.2. 

Disertar 

acerca da 

teoría de 

Rawls 

baseada na 

xustiza como 

equidade e 

como 

fundamento 

ético do 

  VEB5.2.1. Procura 

información en internet co 

fin de definir os principais 

conceptos utilizados na 

teoría de Rawls e 

establece unha relación 

entre eles (posición orixinal 

e veo de ignorancia, 

criterio de imparcialidade e 

función dos dous principios 

de xustiza que propón). 

  

CA

A 
  

CD 
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g 
  

h 

ade; 

función 

dos dous 

principios 

de xustiza. 

dereito, e 

emitir un 

xuízo crítico 

acerca dela. 

  VEB5.2.2. Realiza un 

xuízo crítico acerca da 

teoría de Rawls e explica 

a súa conclusión 

argumentada acerca dela. 

  

C

C

L 

   

  

a 
  

b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B5.4. Os 

DDHH 

como 

ideais 

irrenuncia

bles. 
  B5.5. 

Deficienci

as na 

aplicación 

dos DDHH 

referidos 

ao 

económico 

e ao 

social. 
  B5.6. 

Organizaci

óns que 

traballan 

pola 

defensa 

dos 

DDHH. 

  B5.3. 

Valorar a 

DUDH como 

conxunto de 

ideais 

irrenunciables

, tendo 

presentes os 

problemas e 

as 

deficiencias 

na súa 

aplicación, 

especialment

e 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. 

  

CS

C 

   

  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.). 

  

C

S

C 

   

  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 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., 

  

C

C

E

C 
  

C

D 
  

C

S

C 
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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. 

  

a 
  

b 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B5.7. 

Dereito á 

seguridad

e e a paz. 
  B5.8. 

Compromi

so coa paz 

e a 

solidarieda

de coas 

vítimas da 

violencia. 
  B5.9. 

Ameazas 

á paz. 

  B5.4. 

Entender a 

seguridade e 

a paz como 

un dereito 

recoñecido na 

DUDH (no 

seu artigo 3) 

e como un 

compromiso 

dos españois 

e das 

españolas a 

nivel nacional 

e 

internacional 

(preámbulo 

da 

Constitución 

española), 

identificando 

e avaliando o 

perigo das 

novas 

ameazas que 

xurdiron nos 

últimos 

tempos. 

  VEB5.4.1. Diserta, en 

pequenos grupos, acerca 

da seguridade e a paz 

como un dereito 

fundamental das persoas, 

e aprecia a súa 

importancia para o 

exercicio do dereito á vida 

e á liberdade, elaborando e 

expresando as súas 

conclusións (artigo 3 da 

DUDH). 

  

CC

L 

   

  VEB5.4.2. Toma 

conciencia do 

compromiso dos españois 

e das españolas coa paz, 

como unha aspiración 

colectiva e internacional 

recoñecida na 

Constitución española, e 

rexeita a violación dos 

dereitos humanos, 

amosando solidariedade 

coas vítimas da violencia. 

  

C

S

C 

   

  VEB5.4.3. Emprende a 

elaboración dunha 

presentación, con soporte 

audiovisual, sobre 

algunhas das novas 

ameazas para a paz e a 

seguridade no mundo 

actual (terrorismo, 

desastres ambientais, 

  

C

D 
  

C

S

C 
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catástrofes naturais, 

mafias internacionais, 

pandemias, ataques 

cibernéticos, tráfico de 

armas de destrución 

masiva, de persoas e de 

órganos, etc.). 

  

a 
  

d 
  

h 

  B5.10. 

As Forzas 

Armadas 

na 

Constituci

ón 

española. 
  B5.11. 

Misións 

das 

Forzas 

Armadas. 
  B5.12. 

Conflitos 

armados: 

importanci

a das 

organizaci

óns 

internacio

nais na 

súa 

prevenció

n e na súa 

solución. 

  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.). 

  

CS

C 

   

  VEB5.5.2. Explica a 

importancia da misión das 

forzas armadas (artigo 15 

da lei de defensa 

nacional) en materia de 

defensa e seguridade 

nacional, de dereitos 

humanos e de promoción 

da paz, e a súa 

contribución en situacións 

de emerxencia e axuda 

humanitaria, tanto 

nacionais como 

internacionais. 

  

C

S

C 

   

  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 

  

C

S

C 
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fundamentado na DUDH. 

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

  

  

a 
  

b 
  

e 
  

f 
  

h 
  

m 

  B6.1. 

Validez 

ética dos 

proxectos 

científicos 

e 

tecnolóxic

os. 

  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. 

  

CA

A 
  

C

M

CC

T 
  

CS

C 
  

CS

IE

E 

   

  

a 
  

d 
  

f 
  

g 
  

h 

  B6.2. 

Códigos 

deontolóxi

cos dos 

axentes 

sociais. 

  B6.2. 

Estimar a 

necesidade 

de facer 

cumprir unha 

ética 

deontolóxica 

a 

científicos/as, 

tecnólogos/as 

e outros/as 

profesionais. 

  VEB6.2.1. Comprende e 

explica a necesidade de 

apoiar a creación e o uso 

de métodos de control, e a 

aplicación dunha ética 

deontolóxica para 

científicos/as e 

tecnólogos/as e, en xeral, 

para todas as profesións, 

fomentando a aplicación 

dos valores éticos no 

mundo laboral, financeiro e 

empresarial. 

  

C

M

CC

T 
  

CS

C 
  

CS

IE

E 
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e) Concrecións metodolóxicas 

A tenor do establecido na normativa proponse as seguintes liñas metodolóxicas.  O proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores 
Éticos non se limita ao ámbito dos coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias para un traballo autónomo e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a actitude crítica do alumnado e que 
faciliten a súa inserción na sociedade na que viven. 
O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos previos do alumnado para proceder a partir 
de aí, cun espírito sempre construtivo, á análise crítica dos mesmos. 
Conforme a este principio, proponse as seguintes orientacións metodolóxicas: 

● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as ideas se impoñen externamente e vanse 
engadindo unhas a outras. O profesor debe evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumno. Trátase de que 
sexan os alumnos, nun proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como alleas, 
os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os obxectivos. 

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como vén 
recollido na obxectivos da área. 

Son seis os bloques nos que se organiza o currículo, todas elas coa mesma estrutura. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o 
profesorado exporá ao alumnado na primeira sesión e que lle permitirá obter a información necesaria (detectar os seus coñecementos e 
experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos máis importantes que se irán 
abordando no resto da unidade.  Durante as seguintes sesións o alumnado realizará as actividades (individuais e de grupo) 
seleccionadas polo profesorado. 
 

Traballar por competencias 

O traballo por competencias implica un cambio metodolóxico significativo, xa que o alumnado adquire un maior protagonismo, mentres 
que o docente pasa a ser un mero xestor do coñecemento, quedando nun segundo plano. 
Na E.S.O., o alumnado debe desenvolver un pensamento e unha actitude críticos que se fundamenten en valores éticos. Por elo, á hora 
de traballar a área de Valores Éticos cos seus alumnos, optamos pola utilización de métodos activos que favorezan a participación, a 
socialización, a creatividade, alternando o traballo individual co traballo en grupo (3 ó 4 alumnos). 
 
 Esta liña metodolóxica sitúa ao estudante como protagonista directo da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente sitúase nun 
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segundo plano para que o alumnado consiga unha maior autonomía na súa aprendizaxe que lle permita elaborar o seu proxecto de vida, 
asumindo de forma consciente e reflexiva o exercicio da súa liberdade. 
 
 É moi importante desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, sempre a partir de aprendizaxes que estean baseados na experiencia, 
onde o alumnado poida construír o coñecemento desde a súa propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá ao alumnado 
coñecer e interiorizar os valores éticos de forma comprensiva e significativa. 

f) Materiais e recursos didáctico 

  
A. Rodríguez Grau, «Proyecto Educa», Proyecto educa. [En línea]. Disponible en: http://www.proyectoeduca.net/  [Accedido: 12-oct-
2015]. 
Moisés Lozano, Valores éticos. Baía edicións. 
F. Martínez Llorca, Valores éticos. Anaya educación. 
“Valores Éticos 1o ESO | Rincon humanidades.” [En liña] Dispoñible: 
 http://rincones.educarex.es/humanidades/index.php/es/valores-eticos/valores-eticos-1-eso. 
“Nuevos materiales para Valores éticos 1o y 3o de ESO.” [En liña]. Dispoñible: 
 http://filosofiaextremadura.es/index.php/educacion/ensenanza-filosofia/173-nuevos-materiales-para-valores-eticos-1-y-3-de-eso. 
Climántica:http://climantica.org/ 
 
Infraestuctura dixital: 
 
En 1º e 2º de ESO dispoñemos da infraestrutura do proxecto Abalar. 
O desenvolvemento destas materias basearase no uso de materiais dixitais e xeraránse productos dixitais, tales como documentos, 
mapas de ideas, infografías, presentacións… As ferramentas informáticas básicas para levar adiante este traballo son: 

● Un aula virtual, creada con Moodle, a través da cal se facilitarán os recursos educativos, actividades, tarefas e os medios 
necesarios para avaliar. 

● Un portafolio dixital para acumular nel os traballados todos das materias impartidas polo departamento. 
● Aplicacións de Google Apps para educación, procesador de textos, presentacións…. en líña. Cada estudante contarás cun 

usuario do tipo nome.apelido.apelido@iesvirxedomar.gal co que accederá ás 3 aplicacións mencionadas. Para crealas cóntase 
co permiso, por escrito e asinado, dos seus titores legais. 

 
En 3º e 4º traballarase co caderno de clase e na medida do posible utilizaranse as aulas do centro con dotación de computadores para o 
uso de ferramentas dixitais. 
 

http://www.proyectoeduca.net/
http://rincones.educarex.es/humanidades/index.php/es/valores-eticos/valores-eticos-1-eso
http://filosofiaextremadura.es/index.php/educacion/ensenanza-filosofia/173-nuevos-materiales-para-valores-eticos-1-y-3-de-eso
http://climantica.org/
http://escola.edu.aiovai.org/course/index.php?categoryid=2
http://escola.edu.aiovai.org/course/index.php?categoryid=2
https://www.edu.xunta.es/agueiro/
https://www.edu.xunta.es/agueiro/
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
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g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 

1º  e 2º de ESO 

 
Avaliación continua: 
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase a diario coa observación na aula e  nos portafolios/ cadernos de 
clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das rúbricas propostas.   
 
 

VE  Rúbrica 
Valores Éticos 1 ESO   

    

A. Exercicios interactivos 

de vocabulario 
Bloque1:Actividades 1.3, 

1.8, 
Bloque2: Actividade 2.2 

0 Non é capaz de 

resolver exercicios 

básicos 

 

1  Resolve 

exercicios do nivel 

básico 

 

1.5 Resolve 

exercicios do nivel 

medio 

2 Resolve exercicios 

do nivel avanzado 

 

B. Participación en 

debates 
Bloque1: Actividades 1.4, 

0  Non participa nin 

mostra interese 
1 Participa pero ten 

dificultade en seguir 

as normas 

 

1.5 Participa e 

segue as normas 
2 Participa, segue as 

normas e fai 

aportacións moi 

relevantes. 

 

C. Investigación 
Bloque1: Actividades 1.5, 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 

persoal 

 

D. Análise casos prácticos 

e xogos de rol 
Bloque 1: Actividades 1.6, 

1.7, 
Bloque2: 2.1, 2.3, 2.5 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 

persoal 

 

E. Proxecto 
Bloque1: Actividades 1.9 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 
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 persoal 

 

 
  
Mecanismos de recuperación: 
 
O alumnado que non acade o grao mínimo de consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos: 
Actividades no caderno de clase / aula virtual: Terá que repetir actividades ou realizar outras específicas asignadas polo profesorado. 
Actividades cualificadas mediante a observación diaria na aula:  Aplicarase o seguinte coeficiente para incorporar as melloras na 
participación no traballo de aula: a cualificación de cada avaliación pesará o dobre que a da anterior. 
 
Avaliación final 
A cualificación final será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso segundo a rúbrica proposta incorporando as 
cualificacións das actividades de recuperación. 
 
Criterios de promoción:  A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de 
promoción establecidos polo centro. 
 

3º ESO 

 
Avaliación continua: 
Observación diaria na vida da aula: participación en debates, colaboración nos traballos en grupo, atención, interés  (20%) Actividades 
no caderno de clase: (80%)  

-Elaboración de esquemas, composicións e presentacións coa información relevante, traballo con textos (60%)  
-Expresión escrita, calidade argumentativa, profundidade nas reflexións (20%) 

 
Instrumentos de recuperación 
-Proba escrita con cuestións (curtas pero tamén de desenvolvemento amplo dos contidos) acerca de todos os contidos desenvolvidos   
(80%) 
-Participación en debates, atención e interés na aula e colaboración nos traballos en grupo  (20%) 
 
Avaliación final 
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A cualificación será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso 
 
Criterios de promoción 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de promoción establecidos 
polo centro. 
 

4º ESO 

 

Avaliación continua: 
- A observación sistemática da vida da aula, quedará recollida no caderno do profesor e suporá ata o 25 % da cualificación global. 
- O caderno de aula donde se recollerán os traballos realizados suporá o 25 % da cualificación global. 
- Poderánse realizar Probas escritas A valoración destas probas suporá o 50 % da cualificación global. 
 
Instrumentos de recuperación 
-Proba escrita con cuestións ou actividades acerca de os contidos desenvolvidos   (50%) 
-Realización de traballos sobre os temas  específicos (50%) 
 
Avaliación final 
A cualificación será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso 
 
Criterios de promoción 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de promoción establecidos 
polo centro. 
 

 

 

 

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa: 
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Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación 
foron efectivos 

     

Abarcaronse tódolos estándares      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

Incorporaronse as TICs ao 
proceso 

     

      

      

 
 

 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 
Non hai alumnado nesa situación. 

 

j) Organización dos procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

Non procede 
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k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 

 

1º e 2º de ESO: 

 
Actividade: Redacción dunha breve biografía individual (feita por escrito e presentada oralmente) 
Elementos avaliables: Autonomía individual, capacidade para seguir instrucións, competencia comunicativa (expresión oral e escrita). 
Decisións posteriores: Medidas colectivas (organización de espacios, actividades con distintos niveles…) e individuais (contacto co 
departamento de orientación para activar protocolos en casos específicos) 
 

 3º e 4º de ESO: 

  
Actividade: Texto con contido ético para facer un resumo coas ideas principais e unha reflexión persoal Se como consecuencia dos 
resultados se observan  problemas de comprensión (como non distinguir o esencial do secundario ou non entender o contido do texto) 
ou expresión escrita, daráselle ó alumnado afectado actividades de reforzo máis dirixidas (textos con cuestións que lle axuden a 
focalizar a atención sobre o importante, composicións sinxelas facilitándolle os distintos apartados que debe desenvolver....) ou 
directrices respecto da expresión escrita (utilización de frases curtas, separación de párrafos, correcións na construción gramatical, 
listas con vocabulario que debe utilizar...) 
 

l) Medidas de atención á diversidade 

 
  
Decisións tomadas unha vez realizadas as actividades  e a xunta de avaliación inicial: 
 
Na programación de actividades: 
Implantación de distintos niveis de actividades (probas interactivas de vocabulario) 
 
Organización do grupo ou aula 
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Reorganización do grupo para facilitar a integración de todo o alumnado. 
 
Alumnado con necesidades educativas especiais 
Activación do protocolo de actuación en coordinación co departamento de orientación. 
Tomaranse as decisións en colaboración co Departamento de Orientación tendo en conta a adaptación dos contidos máis axeitada en 
relación coa problemática do alumnado e axustaranse os instrumentos de avaliación en consecuencia. 
  

m) Concreción dos elementos transversais 

A materia implica educar en valores durante todo o curso, pero presentaremos especial atención ás actitudes sexistas, racistas e 
xenófobas para promover o respecto aos demais ainda que pensen distinto, así como á liberdade de expresión. 
Outros elementos quedan pendentes de concreción ata dispoñer do proxecto do centro. 

n) Actividades complementarias e extraescolares 

Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están estreitamente relacionadas cos contidos 
propios da área de Valores Éticos. Para a súa realización, tentarase contactar con: 
 
Algún representante dunha ONG para que conte aos seus alumnos a súa experiencia persoal e as actividades e obxectivos que leva a 
cabo a súa organización. 
Traballadores de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para que o alumnado reciba información de 
primeira man sobre o funcionamento das mesmas. 
 
Realizaranse algunhas saídas durante a sesión lectiva para realizar traballos de campo (enquisas, gravacións, recollida de datos..) 
 
As actividades extraescolares están pendentes da coordinación cos responsables de outras materias xa que ao ser unha materia 
optativa é moi difícil organizar actividades propias que non teñan repercusións negativas no funcionamento diario do centro. 
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2 a) Introdución e contextualización. 

A materia de Valores Éticos ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na escolla do seu proxecto de vida persoal. A 
orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se vaia enchendo de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o 
proxecto, por racional, vai requirir virtudes intelectuais como o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. Pola 
dimensión práctica desa racionalidade, o proxecto requirirá que o alumnado vaia construíndo, desde a reflexión, un código ético de 
valores e normas que determinarán as súas decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal e, ao 
mesmo tempo, permita a súa realización plena e feliz como persoas e a promoción de relacións sociais marcadas polo recoñecemento 
das outras persoas, o respecto cara a elas, e pola finalidade de alcanzar cotas cada vez maiores de xustiza, tanto no nivel máis próximo 
á persoa como no nivel global. 
 
O valor da reflexión ética que ofrece a materia “Valores Éticos” debe centrarse en dotar ao alumnado dos instrumentos de racionalidade 
e obxectividade necesarios para que os seus xuízos valorativos teñan o rigor, a coherencia e a fundamentación racional que requiren, 
co fin de que as súas eleccións sexan dignas de guiar a súa conduta, a súa vida persoal e as súas relacións sociais. 
 
O currículo básico estrutúrase ao redor de tres eixos: 

• Pretende cumprir co mandato da Constitución Española, que fixa como obxectivo fundamental da educación o pleno 
desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades 
fundamentais. 

• Contribúe a potenciar a autonomía do novo e a preparalo para converterse no principal axente do seu propio desenvolvemento, 
aprendendo a construír, mediante unha elección libre e racionalmente fundamentada en valores éticos, un pensamento e un 
proxecto de vida propios, asumindo de modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e o control acerca da súa 
propia existencia. 

• Contribúe a favorecer a construción dunha sociedade libre, igualitaria, próspera e xusta, mediante a participación activa de 
cidadáns conscientes e respectuosos dos valores éticos nos que debe fundamentarse a convivencia e a participación 
democrática, recoñecendo os dereitos humanos como referencia universal para superar os conflitos, defender a igualdade, o 
pluralismo político e a xustiza social. 
 

Esta materia desenvólvese ao longo de 4 cursos, dende 1º de ESO ata 4º cunha carga horaria dunha hora semanal. 
 
Os contidos organízanse en 6 bloques: 
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1. A dignidade da persoa 
2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 
3. A reflexión ética 
4. A xustiza e a política 
5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 
humanos 
6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 
 
Non se distribúen liñalmente ao longo dos cursos senón que algúns deste bloques trátanse en varios cursos, se ben con diferente nivel 
de profundidade e desenvolvemento. 
As ideas e conceptos adquiridas nesta materia enlazarán cos materias de Filosofía en 4º de ESO e, os que continúen estudos de 
Bacharelato continuarán ampliando estas aprendizaxes nas materias de Filosofía. En todo caso, cómpre adoptar estratexias didácticas 
que aproveiten as aprendizaxes e lle dean continuidade nos cursos seguintes. 
 

2 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia establece 7 competencias clave, que na Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se 
describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 
obrigatoria e o bacharelato, descritas no anexo I desta Orde. 
 
Valores Éticos contribúe a desenvolver estas competencias relativas ao pensamento crítico e a resolución de problemas desde o 
momento en que incide na necesidade de analizar, expor, argumentar e dar solucións fundamentadas aos problemas éticos, sendo 
precisamente este o eixo sobre o que vira todo o currículo básico e o carácter específico do saber ético. 
 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
Para desenvolver esta competencia é fundamental o fomento da lectura, así como a análise e comentario de libros e textos sobre 
valores éticos e dereitos humanos. Outro dos obxectivos asociados a esta competencia son, por unha banda, mellorar a comunicación 
e, por outro, a transmisión de valores morais mediante a exposición e resolución de dilemas morais. Estes requiren o exercicio de 
habilidades sociais e comunicativas, como a expresión de ideas e sentimentos, escoita activa e a empatía. 
A presentación de dilemas éticos e o debate das súas posibles solucións contribúen ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística, porque esixe exercitarse na escoita, a exposición de ideas e a comunicación de sentimentos, utilizando tanto a 
linguaxe oral como outros sistemas de representación. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 
Esta competencia ofrécenos a posibilidade de realizar argumentacións, expor e realizar xuízos morais, así como aplicar estratexias para 
a resolución de problemas e dilemas morais. 
 
Competencia dixital (CD) 
A competencia dixital está ligada ao uso de dispositivos informáticos que permitan ao alumnado entender a relación que existe entre a 
tecnoloxía e os valores éticos e facilitar o acceso ao coñecemento de feitos sociais e documentos históricos que mostren a contribución 
dos valores éticos á sociedade. 
 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Esta competencia promóvese mediante o exercicio dos procesos cognitivos que se realizan no desenvolvemento do currículo básico, 
tales como analizar, sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, avaliar, argumentar, etc., que caracterizan calquera proceso de 
aprendizaxe e favorecen nos alumnos e alumnas o gusto e a satisfacción que produce o descubrimento da verdade. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Competencia de conciencia e expresión cultural, así como o traballo colaborativo, increméntanse cando se reflexiona sobre o 
fundamento ético da sociedade e tómase conciencia da importancia dos seus valores culturais. 
As competencias sociais e cívicas son, sen dúbida, as que están relacionadas dunha forma máis directa coa área de Valores Éticos. As 
habilidades sociais e as actitudes cívicas poténcianse cando se recoñece a importancia que teñen os valores éticos na sociedade na 
que vivimos. Así mesmo, axuda a fortalecer a identidade persoal, facilitando a resolución de conflitos interpersoais, á vez que 
desenvolve valores tan importantes como son a tolerancia, a solidariedade e o respecto á diversidade cultural, relixiosa, etc. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 A autonomía, a iniciativa persoal, o espírito emprendedor e a creatividade son aspectos da personalidade que benefician notablemente 
á sociedade. Para adestrar e desenvolver estas habilidades é recomendable ofrecer ao alumnado unha serie de actividades e supostos 
prácticos relacionados coa vida cotiá que lle permitan expor 
as súas propias ideas e ofrecer solucións orixinais e creativas. 
 
Conciencia e expresións culturais (CEC) 
 A área de Valores Éticos permite o desenvolvemento de pautas persoais, sociais e interculturais que fomentan a participación activa en 
calquera sociedade democrática, respectando os dereitos e os valores éticos socialmente recoñecidos. 
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2 c) Concreción dos obxectivos 

Os obxectivos xerais da ESO (Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia  no seu artigo 10)  concrétanse nestes outros obxectivos específicos de Valores 
Éticos 
 
1. Valorar a dignidade humana e entender a especificidade do humano. (B1) 
2. Identificar as características ou trazos psicolóxicos propios da personalidade. (B1) 
3. Comprender a importancia do desenvolvemento da autonomía na construción da identidade persoal durante a adolescencia. (B1) 
4. Comprender a relación entre liberdade persoal e responsabilidade.  (B3) 
5. Distinguir entre autonomía e heteronomía moral. 
6. Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a importancia das habilidades sociais e emocionais na vida do 
adolescente. 
7. Desenvolver actitudes e habilidades para potenciar a autoestima. 
8. Coñecer as diferenzas entre os conceptos de ética e moral.  (B3) 
9. Identificar a liberdade e a sociabilidade como bases da moralidade. 
10. Valorar a función que desempeñan os valores morais, como orientadores do comportamento humano, na vida persoal e social. 
11. Entender o concepto de norma moral e valorar a súa influencia no comportamento humano. 
12. Entender a relación existente entre ética, política e xustiza. (B4) 
13. Coñecer algunhas das teorías éticas máis importantes ao longo da historia: eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, a ética 
utilitarista e a ética formal kantiana.  (B3) 
14. Descubrir como se creou a ONU e as circunstancias históricas que motivaron a redacción da Declaración Universal de Dereitos 
Humanos. (B5) 
15. Identificar os valores e os principios éticos que sustentan a Declaración Universal de Dereitos Humanos. (B5) 
16. Coñecer o contido da Declaración Universal de Dereitos Humanos. (B5) 
17. Identificar as situacións que supoñen unha violación dos dereitos da muller e da infancia. (B5) 
18. Analizar a problemática á que se enfronta, hoxe día, a aplicación da Declaración Universal de Dereitos Humano5. 
19. Descubrir os valores nos que se fundamenta a Constitución Española, e os dereitos e deberes fundamentais dos cidadáns. (B4) 
20. Familiarizarse co contido da Constitución Española. (B4) 
21. Valorar a importancia da participación cidadá na vida política e coñecer algunhas das formas máis comúns de exercer esa 
participación. (B4) 
22. Pescudar que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos principais. (B6) 
23. Reflexionar sobre os avances tecnolóxicos e científicos para considerar a posibilidade de fixar uns límites éticos e xurídicos, sobre a 
base do respecto á dignidade humana e os dereitos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos. 
24. Coñecer as causas e os síntomas da tecnodependencia. (B6) 
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25. Entender o concepto de conciencia ecolóxica e valorar a necesidade de apostar por un desenvolvemento sustentable. (B6) 
 

2 d) Deseño curricular 

 

No currículo básico poden distinguirse varias partes claramente diferenciadas: 
1. A primeira iníciase co estudo da dignidade da persoa, como fundamento dos valores éticos e a capacidade que esta posúe 

para elixir as súas accións e modelar a súa propia personalidade, asumindo a responsabilidade de ser libre. Seguidamente, 
exponse as relacións interpersoais co fin de entendelas a partir do respecto e a igualdade, resaltando a natureza social do ser 
humano, a necesidade de desenvolver a capacidade de relación coa comunidade, a importancia das influencias sociais no 
individuo e os límites que supoñen para a práctica da súa liberdade, tomando como criterio normativo desta relación o respecto á 
dignidade e os dereitos humanos. Continúase realizando a reflexión ética acerca dos valores e a súa relación coa 
autorrealización humana, o seu desenvolvemento moral e a análise dalgunhas teorías éticas realizadas por pensadores 
especialmente significativos. 

2. A segunda parte conduce á aplicación dos valores éticos nalgúns ámbitos da acción humana. Propón a análise da 
actividade política no mundo actual, o papel da democracia, a súa vinculación co estado de dereito e a división de poderes, 
facendo posible unha sociedade que garanta o exercicio dos dereitos humanos. Continúa coa reflexión sobre os valores éticos 
que sinala a Constitución Española e as relacións que esta establece entre o Estado e o cidadán, así como, co feito histórico da 
súa integración na Unión Europea. Insístese no papel da Declaración Universal dos Dereitos Humanos como criterio internacional 
para unha xustificación ética do Dereito. 

3. Finalmente, valórase a necesidade dunha reflexión seria acerca da función que debe desempeñar a Ética no relativo á 
investigación científica e tecnolóxica, co fin de asegurar que os avances nestes ámbitos e a súa aplicación non violen o 
respecto á dignidade e os dereitos humanos, nin á protección e conservación do medioambiente. 
 

De seguido compleméntase a táboa cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave, 
meramente transcritos, con outras tres columnas para as actividades de aprendizaxe e temporalización, para os instrumentos e 
procedementos de aprendizaxe y finalmente outra cos graos mínimos de consecución para aprobar. 
 
Os catro cursos abordan os mesmos bloques temáticos en diferente medida e nivel, distribuíndoos ao longo deles, polo que le daremos 
un tratamento ao dunha única materia desenvolta en catro cursos. Nenbargantes mantéñense por separado os deseños curriculares de 
cada un dos cursos. Eliminamos algún dos bloques para evitar a repetición de contidos e porque e imposible desenvolver todos 
os incluídos na lexislación de referencia dispoñendo de unha sesión semanal de docencia. 
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1º de ESO 

No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido no Decreto polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia No Anexo II Bloque de materias específicas Valores 
Éticos  sinala os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. A eles engádense tres novas 
columnas coas as actividades de aprendizaxe e a súa temporalización, os instrumentos e procedementos de avaliación e  o grao 
mínimo de consecución para aprobar. 
 
Temporalización trimestral: 
1ªAvaliación: Bloque 1 A dignidade da persoa 

, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais  
3ªAvaliación: Bloque , o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos.

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
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Bloque 1 A dignidade da persoa 

Este primeiro bloque iníciase cunha reflexión sobre os conceptos de personalidade e identidade persoal. A continuación 
descríbense as actitudes e comportamentos propios da adolescencia, e móstrase como son as relacións interpersoais 
durante este período. Estas reflexións iniciais preparan ao alumno/a para entender a peculiaridade do ser humano e a 
responsabilidade que entraña a liberdade para o seu desenvolvemento persoal e social. Tras reflexionar sobre a importancia 
de ter un autoestima equilibrada, a unidade finaliza co tratamento do que é, sen ningunha dúbida, un dos valores intrínsecos 
e supremos do ser humano: a dignidade. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
12 sesións 1º trimestre 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 

mínim

o de 

consec

ución 

a 
d 
h de 

. 

da persoa: 
independencia
, racionalidade 
e liberdade. 
B1.3. A 
dignidade da 
persoa: a 
persoa como 
ser moral. 

indefinible, 
valorand

de ser libre. 

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

 

CCL 

 

1.1 Elaboración dunha 
presentación individual 

 

 

 
1.2 Lectura de información 
explicativa sobre o 
concepto de “ser humano” 
e “persoa” 

 

 

 
1.3 Exercicios interactivos 
de vocabulario. 

 

 

Rúbrica VE1B1/2 A 1 sobre 
2 
  

   VEB1.1.2. Describe as 
características 
principais da persoa: 

 

CCL 
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substancia 
Independente, racional 
e libre. 

   VEB1.1.3. Explica e 
valora a dignidade da 
persoa que, como ente 
autónomo, se converte 
nun "ser moral". 

CS
C 

   

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B1.4. A 
adolescencia: 
crise de 
identidade, 

for n de 
grupos e 
influencia do 
grupo no 
adolescente. 

. 

, 
d

dos grupos que 
forman e a 
influencia que 
exercen sobre os 
seus membros, 
coa   

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 

 

1.4  Visionado de curtas 
sobre situacións nas que a 
dignidade persoal vese 
comprometida. Debate 

Rúbrica VE1B1/2 B 1 sobre 
2 

   VEB1.2.2. Elabora 
conclusións sobre a 
importancia que ten 
para o/a adolescente 
desenvolver a 
autonomía persoal e 
ter o control da súa 
propia conduta 
conforme aos valores 
éticos libremente 
elixidos. 

CSI
EE 

   

a 
f 
g 
l 

B1.6.A 
personalidade: 

as, mediante 
o esforzo e a 

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 
CSI
EE 

1.5 Investigación sobre os 
factores que inflúen na 
personalidade. 

Rúbrica VE1B1/2 C 1 sobre 
2 
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humano. 

votade persoal. 
 

a 
d 
g 
h 

. 
que d

personalidade. 

VEB1.4.1. Describe e 
estima o papel 
relevante da razón e a 
liberdade para 
configurar cos seus 
propios actos a 
estrutura da súa 
personalidade. 

 

CSC 

 

1.6 Análise de casos 
prácticos para chegar a 
unha definición de 
“liberdade” 

 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

(Ponder
ación  
0.5) 

   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. 
 

CSI
EE    

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B1.8. A 
intelixencia 
emocional e o 
seu papel no 
desenvolveme
nto moral da 
persoa. 

ns, 
sentimentos e 
vida moral. 

e a 
capacidade de 
autocontrol 
emocional. 

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 

 

1.7 Análise de conflitos 
persoais a partires de 
narracións curtas. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

  

   VEB1.5.2. Explica en 
que consisten as 
emocións e os 

CCL    
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sentimentos, e como 
se relacionan coa vida 
moral. 

   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 
CSI
EE 

   

a 
b 
d 
g 
h 
m 

B1.11. As 
habilidades 
emocionais 
segundo 
Goleman. 

. 

nt

. 
sent

habilidades 
emocionais. 

VEB1.6.1. Comprende 
en que consisten as 
habilidades 
emocionais que, 
segundo Goleman, 
debe desenvolver o 
ser humano, e elabora 
un esquema 
explicativo arredor do 
tema, en colaboración 
en grupo. 

 

CAA 
1.8 Exercicios interactivos 
de consolidación de 
vocabulario. 

Rúbrica VE1B1/2 A 
1 sobre 

2 

  

   

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 

CSC    
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Honestidade cun 
mesmo, o respecto á 
xustiza e a fidelidade 
aos propios principios 
éticos, entre outras. 

   

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 
CSI
EE 

   

a 
d 
g 
m 

. 
B1.15. A 
persoa como 
proxecto vital. 

. 

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. 

CSI
EE 

 

1.9 Proxecto: Deseñar 
unha campaña de 
concienciación para 
protexer algún aspecto da 
dignidade persoal. 

Rúbrica VE1B1/2 E 1 sobre 
2 

 

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

CSI
EE    
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A dimensión social do ser humano e o proceso de socialización son os apartados cos que se inicia esta segundo bloque. Nel 
menciónanse os principais axentes socializadores e ofrécense algunhas recomendacións para mellorar a convivencia e as 
relacións sociais. 
O diálogo, o respecto, a igualdade e a non discriminación son os eixos centrais ao redor dos cales se articula a unidade. O 
tratamento destes temas permite ao alumno reflexionar sobre as causas da discriminación, e propor, individual e 
colectivamente, solucións a este problema. 
A unidade finaliza coa exposición de dous temas especialmente interesantes: a problemática da convivencia escolar e a 
intelixencia emocional. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
10 sesións 
2º trimestre 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínim

o de 

consec

ución 

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B2.1. A 
natureza social 
do ser 
humano. 

individuo e 
sociedade 

interpersoais 
na sociedade. 

establece entre 
este e a 
sociedade, 
es

 

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

CSC 2.1 Xogo de rol sobre a 
relación individuo 
sociedade: o caso do 
refuxiados. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

   VEB2.1.2. Discirne e 
expresa, en pequenos 
grupos, sobre a 
influencia mutua que 
se establece entre o 
individuo e a 
sociedade. 

CCL 
CSC    

   VEB2.1.3. Achega 
razóns que 
fundamenten a 
necesidade de 
establecer uns valores 
éticos que 
guíen as relacións 

CD 
CSI
EE 
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interpersoais e utiliza a 
iniciativa persoal para 
elaborar, mediante 
soportes in- 
formáticos, unha 
presentación gráfica 
das súas conclusións 
sobre este tema. 

a 
b 
d 
e 
g 
h 
ñ 

B2.4. O 
proceso 

de valores e 
normas 
morais. 

da 
personalidade. 
B

universais, 
exemplificados 
na DUDH e 
baseados na 
dignidade 
humana. 

axentes sociais. 

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

 

CCL 2.2 Actividades interactivas 
de consolidación de 
vocabulario. 

Rúbrica VE1B1/2 A 1 sobre 
2 

   VEB2.2.2. Exemplifica, 
en colaboración en 
grupo, a influencia que 
teñen na configuración 
da personalidade os 
valores morais 
inculcados polos 
axentes sociais, entre 
eles a familia, a escola, 
os amigos e os medios 
de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema e 
conclusións, utilizando 

CAA 
CD 
CSC 
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soportes informáticos. 

   VEB2.2.3. Xustifica e 
aprecia a necesidade 
da crítica racional, 
como medio 
indispensable para 
adecuar aos valores 
éticos universais 
establecidos na DUDH 
os costumes, as 
normas, os valores, 
etc., do seu medio, 
rexeitando todo o que 
atente contra a 
dignidade do humano 
e os seus dereitos 
fundamentais. 

CSC    

a 
h 

B2.7. A 
diferenza entre 
a vida privada 
(regulada pola 

. 

segunda polo 
Dereito, coa 
finalidade de 
identific

liberdade persoal 
e social. 

VEB2.3.1. Define os 
ámbitos da vida 
privada e a pública, así 
como o límite da 
liberdade humana, en 
ambos os casos. 

CCL 2.3 Análise de conflictos 
público/privado a partires 
de noticias. 

Rúbrica VE1B1/2 D 1 sobre 
2 

a 
b 
d 
h 

humanas. 

interpersoal e 
e

humanas. 

VEB2.4.1. Comprende 
a importancia que para 
Goleman ten a 
capacidade de 
recoñecer as emocións 
alleas e a de controlar 
as relacións 
interpersoais, e 
elabora un resumo 
esquemático sobre o 
tema. 

CAA    
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a 
b 
d 
g 
h 

. 

dignidade das 
outras 
CMCCTpersoa
s. 
B2.11. A 
asertividade e 
outras 
habilidades 
sociais 

B2.5. Utilizar a 
conduta a

e enriquecedora. 

VEB2.5.1. Explica en 
que consiste a conduta 
asertiva, facendo unha 
comparación co 
comportamento 
agresivo ou inhibido, e 
adopta como principio 
moral fundamental, 
nas relacións 
interpersoais, o 
respecto á dignidade 
das persoas. 

 

CCL 
CSI
EE 

   

   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 

CAA 
CCL    
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relación coas demais 
persoas. 

   VEB2.5.4. Exercita 
algunhas técnicas de 
comunicación 
interpersoal, mediante 
a realización de 
diálogos orais, tales 
como a forma axeitada 
de 
dicir non, o disco 
raiado, o banco de 
néboa, etc., co obxecto 
de dominalas e poder 
utilizalas no 
momento adecuado. 

CAA 
CCL 
CSI
EE 

   

a 
b 
d 
h 

interpersoais. 

 

auxilio. 

B2.6. Xustificar a 
importancia qu

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 
2.5 Xogos de rol para 
recoñecer a importancia do 
deber moral e cívico de 
auxilio. 

Rúbrica VE1B1/2 D 

1 sobre 
2 

 

 

   

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 

CSC 
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inminente, colaborando 
na medida das súas 
posibilidades a prestar 
primeiros auxilios, en 
casos de emerxencia. 

 

 

Bloque 5. Os valore ticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais 

sobre dereitos humanos 

Que son os dereitos humanos? Cales son as súas características e o seu fundamento? Estas son as cuestións coas que se 
inicia esta secuencia didáctica e permiten establecer unha primeira toma de contacto co que é, sen dúbida, un dos temas 
máis importantes da área de Valores Éticos. Tras responder a estas preguntas iniciais,preséntase o contido da Declaración 
Universal de Dereitos Humanos. A análise dos seus 30 artigos e a clasificación dos dereitos humanos en Tres Xeracións 
ocupan as páxinas centrais dun tema que se pecha, por unha banda, coa mención a algunhas das organizacións e 
institucións dedicadas á súa protección, defensa e promoción, e por outra, co recoñecemento do labor emprendido polas 
mulleres na súa loita pola conquista da igualdade de dereitos.   

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 
10-12 sesións (terceiro 

trimestre) 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 

míni

mo 

de 

cons

ecuci

ón 

a 
c 
d 
h 

mbulo da 
DUDH: a 
dignidade das 
persoas como 
fundamento 
dos seus 
dereitos 
universais, 
inalienables e 
innatos. 

dignidade das 
persoas e os 
seus atributos 
esenciais como o 
fundamento do 
que derivan todos 
os dereitos 
humanos. 

VEB5.1.1. Explica e 
aprecia en Que 
consiste a dignidade 
que esta declaración 
recoñece ao ser 
humano como persoa, 
posuidora duns 
dereitos universais, 
inalienables e innatos, 
mediante a lectura do 
seu preámbulo. 

CCL    

a 
b 
c 

B5.2. Os 
dereitos da 

VEB5.2.1. Dá razóns 
sobre a orixe histórica 
do problema dos 
dereitos da muller, 

CCL    
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d 
e 
g 
h 

. 
B5.3. Os 
dereitos da 
infancia. 

. 

recoñecendo os 
patróns económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a violencia 
e a desigualdade de 
xénero. 

   VEB5.2.2. Xustifica a 
necesidade de actuar 
en defensa dos 
dereitos da infancia, 
loitando contra a 
violencia e o abuso do 
que nenos e as nenas 
son vítimas no século 
XXI, tales como o 
abuso sexual, o 
traballo infantil, ou a 
súa utilización como 
soldados/as, etc. 

CSC    

   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 
CSI
EE 

   

a 
d 
e 
g 

internacionais 
e ONGs 

ONGs que 
traballan pola 
defensa dos 
dereitos 
humanos, 
auxiliando a 
aqueles que por 
natureza os 
pos

oportunidade de 
exercelos. 

VEB5.3.1. Indaga, en 
traballo en 
colaboración, sobre o 
traballo de institucións 
e voluntarios/as que, 
en todo o mundo, 
traballan polo 
cumprimento dos 
dereitos humanos 
(Amnistía Internacional, 
e ONG como Mans 
Unidas, Médicos sen 
Fronteiras e Cáritas, 
entre outros), e elabora 
e expresa as súas 
conclusións. 

CAA    
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2º de ESO 

 

Temporización trimestral:  

1ª Avaliación: Bloque 3. A reflexión ética. 

2ª Avaliación: Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

3ª Avaliación: Produccións audiovisuais para o programa Erasmus+: Ética e medioambiente. 

 

 

 

 

 

  
Valores éticos. 2º de ESO 

  

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co 
m 
Cl 
a 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Gra 
min 
con 

  Bloque 3. A reflexión ética      

  

a 
  

d 
  

h 

  B3.1. 

Diferenza 

entre ética e 

moral. 
  B3.2. 

Reflexión 

ética como 

guía racional 

de conduta. 

  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 

  VEB3.1.1. 

Recoñece as 

diferenzas entre a 

ética e a moral, no 

que se refire á súa 

orixe e á súa 

finalidade. 

  

C

S

C 

10-12 sesións. 
1º trimestre 

 
Exercicios interactivos de 

vocabulario. 

 

 

 

 
Traballos en grupos  

 

 

 
Cuestionarios  
en liña na  
aula virtual 
do centro. 

 

 
Rúbrica para  

 

 

 
1 de 2 

 

 

 

 
1 de 2 

  VEB3.1.2. Achega 

razóns que 

xustifiquen a 

importancia da 

reflexión ética, 

  

C

S

C 
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racional a 

conduta do ser 

humano á súa 

plena 

realización. 

como unha guía 

racional de conduta 

necesaria na vida 

do ser humano, 

expresando de 

forma apropiada os 

argumentos en que 

se fundamenta. 

sobre as distintintas 

teorías éticas: 
Presentacións en  
Google Drive  

 

 

avaliar 

presentacións. 

  

a 
  

b 
  

d 
  

g 
  

h 

  B3.3. 

Estrutura 

moral da 

persoa. 
  B3.4. 

Etapas do 

desenvolvem

ento moral 

en Piaget e 

Köhlberg. 

Paso da 

heteronomía 

á autonomía 

moral. 

  B3.2. Destacar 

o significado e a 

importancia da 

natureza moral 

do ser humano, 

analizando as 

súas etapas de 

desenvolvement

o 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. 

  

C

S

C 

  VEB3.2.2. Explica 

as tres etapas do 

desenvolvemento 

moral na persoa, 

segundo a teoría de 

Piaget ou a de 

Köhlberg, e as 

características 

propias de cada 

unha, destacando 

como se pasa da 

heteronomía á 

autonomía moral. 

  

C

C

L 
  

C

S

C 

  

a 
  

g 
  

h 

  B3.5. A 

liberdade 

como raíz da 

estrutura 

moral da 

persoa. 

  B3.3. 

Recoñecer que 

a liberdade 

constitúe a raíz 

da estrutura 

moral na 

persoa, e 

apreciar o papel 

da intelixencia e 

da vontade 

como factores 

  VEB3.3.1. Describe 

a relación entre a 

liberdade e os 

conceptos de persoa 

e estrutura moral. 

  

C

CL 
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que incrementan 

a capacidade de 

autodeterminaci

ón. 

  

a 
  

b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B3.6. 

Característic

as distintivas 

dos valores 

éticos. 
  B3.7. 

Valores 

éticos e 

dignidade 

humana. 

  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. 

  

C

CL 

  VEB3.4.2. 

Emprega o espírito 

emprendedor para 

realizar, en grupo, 

unha campaña 

destinada a difundir 

a importancia de 

respectar os 

valores éticos, tanto 

na vida persoal 

como na social. 

  

C

S

C 
  

C

S

I

E

E 

  

a 
  

b 
  

h 
  l 

  B3.8. 

Normas. 

Especificidad

e das 

normas 

éticas. 
  B3.9. 

Relativismo 

moral dos 

sofistas. 
  B3.10. 

Intelectualis

mo moral en 

Sócrates e 

  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 

  VEB3.5.1. Define o 

concepto de norma e 

de norma ética, 

distinguíndoa das 

normas xurídicas, 

relixiosas, etc. 

  

C

CL 

  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, 

  

C

C

E

C 
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Platón. 
  B3.11. 

Relativismo 

moral fronte 

a 

obxectivismo 

moral. 

debate ético que 

existiu entre 

Sócrates e os 

sofistas. 

destacando as 

consecuencias que 

esta ten na vida 

das persoas. 

  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. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.5.4. 

Compara o 

relativismo e o 

obxectivismo moral 

apreciando a 

vixencia destas 

teorías éticas na 

actualidade, e 

expresa opinións 

de forma 

argumentada. 

  

C

C

L 
  

C

S

C 

  

b 
  

e 
  

g 
  

h 
  l 

  B3.12. 

Clasificación 

das teorías 

éticas: éticas 

de fins e 

éticas 

procedement

ais. 
  B3.13. A 

ética de 

Epicuro 

como ética 

de fins. 

  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. 

  VEB3.6.1. Enuncia 

os elementos 

distintivos das 

"teorías éticas" e 

argumenta a súa 

clasificación en 

éticas de fins e 

éticas 

procedementais, e 

elabora un esquema 

coas súas 

características máis 

destacadas. 

  

C

AA 
  

C

CL 

  VEB3.6.2. 

Enuncia os 

aspectos 

  

C

C
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fundamentais da 

teoría hedonista de 

Epicuro e os 

valores éticos que 

defende, 

destacando as 

características que 

a identifican como 

unha ética de fins. 

E

C 

  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. 

  

C

A

A 
  

C

C

L 

  

b 
  

h 
  l 

  B3.14. O 

eudemonism

o aristotélico 

como ética 

de fins. 
  B3.15. O 

ben supremo 

da persoa en 

Aristóteles e 

as tres 

tendencias 

da alma. 

  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. 

  

C

CL 

  VEB3.7.2. 

Distingue os tres 

tipos de tendencias 

que hai no ser 

humano, segundo 

Aristóteles, e a súa 

relación co que el 

considera como 

ben supremo da 

persoa. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.7.3. Achega   
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razóns para 

clasificar o 

eudemonismo de 

Aristóteles dentro 

da categoría da 

ética de fins. 

C

C

L 

  

b 
  

g 
  

h 
  l 

  B3.16. O 

utilitarismo 

como ética 

de fins: 

principio de 

utilidade; 

concepto de 

pracer; 

compatibilida

de do 

egoísmo 

individual co 

altruísmo 

universal; 

localización 

do valor 

moral nas 

consecuenci

as da acción. 

  B3.8. 

Comprender os 

elementos máis 

significativos da 

ética utilitarista e 

a súa relación 

co hedonismo 

de Epicuro, 

clasificándoa 

como unha ética 

de fins e 

elaborando 

argumentos que 

apoien a súa 

valoración 

persoal arredor 

desta 

formulación 

ética. 

  VEB3.8.1. Fai unha 

recensión das ideas 

fundamentais da 

ética utilitarista: o 

principio de utilidade, 

o concepto de 

pracer, a 

compatibilidade do 

egoísmo individual 

co altruísmo 

universal e a 

localización do valor 

moral nas 

consecuencias da 

acción, entre outras. 

  

C

CL 

  VEB3.8.2. 

Enumera as 

características que 

fan do utilitarismo e 

do epicureísmo 

unhas éticas de 

fins. 

  

C

C

E

C 

  VEB3.8.3. 

Argumenta 

racionalmente as 

súas opinións sobre 

a ética utilitarista. 

  

C

C

L 
  

C

S

I

E

E 

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

b 
  

d 
  

e 
  f 
  

g 
  

h 
  

m 

  B6.1. 

Dimensión 

moral da 

ciencia e da 

tecnoloxía 

polo seu 

impacto en 

todos os 

ámbitos da 

vida 

humana. 
  B6.2. 

Valores 

recollidos na 

DUDH como 

criterio para 

fixar límites á 

investigación 

científico-

tecnolóxica. 

  B6.1. 

Recoñecer a 

importancia da 

dimensión moral 

da ciencia e a 

tecnoloxía, así 

como a 

necesidade de 

establecer 

límites éticos 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, 

ético e ecolóxico, 

etc.). 

  

C

AA 
  

C

M

C

CT 
  

C

S

C 

20 sesións 
2º e 3º trimestres. 

 

 
Comentarios de 
noticias relacionadas 
co impacto da actividade 
científica e tecnolóxica. 

 

 

 
Investigación e 

elaboración de productos  
sobre ética e 

medioambiente 
dentro do proxecto 
Erasmus + do  
centro. 

 

 

 

 

 

 
Rúbrica para  
producción oral  
e escrita. 

 

 

 

 
Rúbrica para  
produccions 
audiovisuais. 

 

  VEB6.1.2. Achega 

argumentos que 

fundamenten a 

necesidade de pór 

límites éticos e 

xurídicos á 

investigación 

práctica, tanto 

científica como 

tecnolóxica, 

tomando a 

dignidade humana 

e os valores éticos 

recoñecidos na 

DUDH como criterio 

normativo. 

  

C

C

L 
  

C

M

C

C

T 
  

C

S

C 

  VEB6.1.3. Recorre 

á súa iniciativa 

persoal para expor 

as súas 

conclusións sobre o 

tema tratado, 

utilizando medios 

informáticos e 

audiovisuais, de 

xeito argumentado 

  

C

D 
  

C

S

I

E

E 
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e ordenado 

racionalmente. 

  

a 
  

d 
  

g 
  

m 

  B6.3. 

Problemas 

da 

tecnodepend

encia. 

  B6.2. Entender 

e valorar o 

problema da 

tecnodependenc

ia e a alienación 

humana á que 

conduce. 

  VEB6.2.1. Destaca 

o problema e o 

perigo que 

representa para o 

ser humano a 

tecnodependencia, 

sinalando os seus 

síntomas e as súas 

causas, e estimando 

as súas 

consecuencias 

negativas, como 

unha adición 

incontrolada aos 

dispositivos 

electrónicos, aos 

videoxogos e ás 

redes sociais, que 

conduce as persoas 

cara a unha 

progresiva 

deshumanización. 

  

C

M

C

CT 

  

a 
  

b 
  

d 
  

e 
  f 
  

g 
  

h 
  

m 

  B6.4. 

Dilemas 

morais que 

presentan os 

avances en 

medicina e 

biotecnoloxía

. 

  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. 

  VEB6.3.1. Analiza 

información 

seleccionada de 

diversas fontes, coa 

finalidade de coñecer 

en que consisten 

algúns dos avances 

en medicina e 

biotecnoloxía, que 

formulan dilemas 

morais (utilización de 

células nai, 

clonación, euxénese, 

etc.), sinalando 

algúns perigos que 

estes encerran de 

prescindir do 

respecto á dignidade 

humana e os seus 

  

C

CL 
  

C

M

C

CT 
  

C

S

C 
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valores 

fundamentais. 

  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. 

  

C

S

C 
  

C

S

I

E

E 

 

 

 

 

 

3º de ESO 

 
Temporalización trimestral: 

ticos, o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

2ª Avaliación:  Bloque 4. A xustiza e a política 
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3ª Avaliación: Rematar o bloque 4 e bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

 

Bloque 5. Os val , o Dereito, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

 

Que son os dereitos humanos? Cales son as súas características e o seu fundamento? Estas son as cuestións coas que se inicia 
esta secuencia didáctica e permiten establecer unha primeira toma de contacto co que é, sen dúbida, un dos temas máis 
importantes da área de Valores Éticos. 
Tras responder a estas preguntas iniciais,preséntase o contido da Declaración Universal de Dereitos Humanos. A análise dos seus 30 
artigos e a clasificación dos dereitos humanos en ?Tres Xeracións? ocupan as páxinas centrais dun tema que se pecha, por unha 
banda, coa mención a algunhas das organizacións e institucións dedicadas á súa protección, defensa e promoción, e por outra, co 
recoñecemento do labor emprendido polas mulleres na súa loita pola conquista da igualdade de dereitos.   

 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

pt

cl

a

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

(11 sesións) 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínimo de 

consecució

n 

a 
b 
e 
h 

Dereito. 

entre legalidade 
e lexitimidade. 

, 
analizando o 
significado dos 
termos de 
legalidade e 
lexitimidade. 

e o Dereito, e entre a 
legalidade e a 
lexitimidade, elaborando 
e presentando

fundamentadas. 

CAA 
CD 

B5.1.1   a) Contestar a 
unhas cuestións previas 
acerca dos vínculos e 
diferencias entre ética e 
dereito, legalidade e 
lexitimidade co obxectivo 
de detectar preconceptos 
e ir evidenciando  erros e 
acertos b) Explicación na 
aula e elaboración dos 
contidos xunto cunha 
reflexión persoal, no 
caderno de clase 

 
1,5 sesións 

B5.1.1  a) 
Valorarase a 
calidade dos 
argumentos (non a 
súa exactitude) 
respecto dos 
contidos 
b)Valorarase a 
exposición da 
información tendo 
en conta  criterios 
de claridade, rigor 
e tratamento 
ameno da 
información, así 
como a 
profundidade da 
reflexión 
Instrumentos de 
avaliación -
Elaborar unha 

10
% 

-Consultar 
alomenos 2 
páxinas web 
na busca de 
información -
Selección 
dun mínimo 
de 
información 
relevante 
sobre as 
diferencias 
entre ética e 
dereito e 
incorporación 
á 
composición 
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composición con 
toda esa 
información e a 
reflexión persoal 
correspondente no 
caderno de clase 

  

a 
b 
e 
g 
h 
l 

. 
B5.4.Convencio
nalismo dos 
sofistas. 
B5.5. 
Iusnaturalismo. 
O 
iusnaturalismo 
de Locke. 
B5.6. 
Iuspositivismo 
de Kelsen. 

. 

soporte dixital, sobr

ao Estado. 

 

CD 
CSC 

 B5.2.1 Explicación dos 
contidos na aula con 
esquemas, exemplos, 
cuestións, dilema… 
sobre a teoría 
iusnaturalista do dereito   

 
  (1sesión) 

B5.2.1 Valorarase 
a correcta 
organización dos 
contidos, a 
presentación visual 
e estética (formato, 
imaxes…) así 
como a 
colaboración 
dentro do grupo 
Instrumentos de 
avaliación 

 

 

  

10
% 

 -Selección 
dun mínimo 
de 
información 
relevante 
sobre a 
teoría 
iusnaturalista 

   VEB5.2.2. Destaca e 
valora, no pensamento 

argumentadas arredor 
deste tema. 

CCE
C 

B5.2.2  a)Texto con 
cuestións no que se 
desenvolva a dialéctica 
physis/nomos dos 
Sofistas, e posterior 
reflexión persoal b) 
Tema para debate: a 
morte debe ser sempre 
algo que aconteza de 
maneira natural ou 
podemos lexislar sobre 
as condicións dunha 
morte digna?      (1 
sesión) 

B5.2.2  a) 
Valorarase a 
comprensión dos 
contidos e a 
profundidade da 
reflexión b) 
Valorarase a 
participación, o 
respecto do uso da 
palabra, a 
capacidade de 
rebatir 
adecuadamente e 
a calidade dos 
argumentos 
Instrumentos de 
avaliación -Texto 

15
% 

-Responder 
acertadament
e o 50% das 
cuestións -
Participar no 
debate 
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con cuestións 
sobre a dialéctica 
physis/nomos nos 
Sofistas (caderno 
de clase) - Debate 
sobre o tema de se 
a morte digna debe 
ser algo lexislable 
ou só hai que 
tratala como algo 
natural 

   

Kelsen, principalmente 
no rela

. 

CCE
C 

B5.2.3 Explicación dos 
contidos na aula e  
elaboración dun 
esquema por parte do 
alumnado coas ideas 
principais; posterior 
reflexión escrita: pódese 
separar o legal do 
moral?   (1 sesión) 

B5.2.3 Valorarase 
a corrección dos 
contidos e a 
calidade da 
reflexión (non 
contradicción, orde 
na exposición dos 
argumentos e 
calidade dos 
mesmos) 

10
% 

-Esquema 
con 
alomenos o 
50% dos 
contidos 
principais -
participación 
no debate 

   VEB5.2.4. Recorre ao 

. 

CAA 
CD 
CSIE
E 

B5.2.4 Elaboración 
dunha presentación en 
formato dixital  (1 sesión) 

B5.2.4 Valorarase 
a corrección na 
organización dos 
contidos, a 
presentación visual 
e estética (formato, 
imaxes…)  así 
como a 
colaboración 
dentro do grupo 
Instrumentos de 
avaliación 
Presentación en 
formato dixital 
comparando as 
teorías do 
iusnaturalismo,   
convencionalismo 
xurídico e 
positivismo 
xurídico 

10
% 

-
Presentación 
co 50% dos 
contidos 
relevantes 

a 
b 
d 
e 

B5.7. 

impulsou a 
elaboraci integrantes da ONU, 

CSC B5.3.1 Visionado (na 
pantalla dixital) dos 
artigos da DUDH na 
páxina web 
www.proyectoeduca.wee

B5.3.1  Valorarase 
a participación, o 
respecto do uso da 
palabra, a 
capacidade de 

5%  Participar no 
debate 
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h 
l 

conduta dos 
Estados. lexitimidade do 

Dereito e os 
Estados. 

coa finalidade de 
promover a xustiza, a 
igualdade e a paz, en 
todo o mundo. 

bly.com e posterior 
debate acerca dos 
principais valores éticos 
que promove   (1 sesión) 

rebatir 
adecuadamente e 
a calidade dos 
argumentos 
Instrumentos de 
avaliación -Debate 
na aula sobre os 
valores éticos 
promovidos pola 
DUDH 

   VEB5.3.2. Contrasta 

, etc. 

CAA B5.3.2 a) Explicación na 
aula e entrega de 
material fotocopiado 
sobre o momento 
histórico que serve de 
contexto á DUDH, 
sinalando a data na que 
se firmou, e sobre a 
creación da ONU e os 
seus obxectivos Elaborar 
no caderno un esquema 
e confeccionar un 
collage con imaxes 
relativas a ese tempo 
histórico b) Busca de 
información adicional 
como actividade a 
realizar fóra da aula 

 
     (1sesión) 

 B5.3.2  
a)Corrección dos 
contidos na 
elaboración do 
esquema e 
selección de 
información 
relevante e 
orixinalidade na 
confección do 
collage b) 
Relevancia e 
claridade da 
información 
Instrumentos de 
avaliación -
Esquema e collage 
no caderno de 
clase coa 
información e 
imaxes sobre o 
contexto histórico 
no que xorden os 
Dereitos Humanos 
e a creación da 
ONU e os seus 
obxectivos 

5% -O esquema 
debe conter o 
50% da 
información 
relevante e 
un mínimo de 
imaxes no 
collage 

   VEB5.3.3. Sinala os 
obxectivos que tivo a 

n da ONU e a 
data na que se firmou a 
DUDH, valorando a 
importancia deste feito 
para a historia da 
humanidade. 

CCE
C 

B5.3.3 Elaboración dun 
mapa conceptual cos 
obxectivos da ONU na 
súa creación e a súa 
vinculación coa DUDH. 
Debate sobre a 
relevancia  histórica para 
a humanidade (1 sesión) 

B5.3.3 Criterios 
relativos a debates 
sinalados con 
anterioridade 

5% -Mapa 
conceptual 
con 
alomenos o 
50% dos 
obxectivos da 
ONU -
Participación 
no debate 
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a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
l 

B5.8. Estrutura 
da DUDH: os 
seus artigos e 
os tipos de 
dereito. 

B5.4. Interpretar e 
apreciar o contido 
e estrutura interna 
da DUDH, coa 

ecela e 
propiciar o seu 
aprecio e 
respecto. 

30 artigos 
que poden clasificarse 
da seguinte maneira: 

inherentes a toda 
persoa

. 

individuais. 

coa comunidade. 
Os artigos do 18 ao 21 
sinalan os dereito

. 

, sociais e 
culturais. 

en. 

CAA 
CCL 

B5.4.1 Elaboración fóra 
da aula dun esquema 
organizativo dos artigos 
dos Dereitos Humanos 
en base á súa temática 

  (1sesión) 

B5.4.1 Valorarase 
a correcta 
organización dos 
contidos, a 
claridade 
expositiva, fácil 
visualización e 
elementos 
estéticos (uso de 
distintas cores, tipo 
de letra…) 

5% No esquema 
debe 
aparecer 
alomenos o 
50% da 
información 
relevante 

   

, 
coa finalidade de 
difundir a DUDH como 
fundamento do Dereito 
e a democracia, no teu 
medio escolar, familiar e 
social. 

CCE
C 
CSC 
CSIE
E 

B5.4.2 Elaborar en grupo 
un mural divulgativo dos 
DH onde figuren os 
artigos da declaración, 
artigos ou titulares de 
prensa, fotos, debuxos… 
En principio expoñerase 
na aula e posteriormente 
en distintos espazos do 
centro     
  (1sesión) 

 B5.4.2  Valorarase 
a selección do 
material (fotos, 
artigos de 
prensa….) e a 
colaboración no 
deseño e 
confección do 
mural Instrumentos 
de avaliación Mural  
divulgativo sobre 
os artigos dos DH 
e noticias e imaxes 

10
% 

Participar 
activamente 
na 
elaboración 
do mural 
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relacionadas 
(realizado en 
grupo) 

b 
h 
l que influiron no 

seu 
desenvolvemen
to. 

dereitos 
humanos, como 
unha conquista da 
humanidade 

, 
sociais e culturais e os 
da Terceira: 

paz. 

CCE
C 

B5.5.1 Explicación e 
posterior debate 
(orientado con cuestións) 
acerca da evolución 
histórica que supuxo 
cada xeración dos DH  (1 
sesión) 

B5.5.1  Criterios 
relativos a debates 

5% Participar no 
debate 

a 
c 
d 
e 

DUDH 
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 

 B5.6.1  Traballo para 
realizar fóra da aula: 
busca de información en 
prensa, páxinas de 
ONGs (Amnistía 
Internacional, Human 
Rights Watc)…, 
documentais, páxinas de 
organismos oficiais 
(Comisión para os 
dereitos humanos do 
consello de Europa, 
Comisión africana de 
dereitos humanos e 
dereitos do pobo, 
Comisión asiática de 
dereitos humanos…) e 
elaborar un informe no 
caderno de clase. 
Posterior posta en 
común na aula   
  (1sesión) 

B5.6.1 Valoraranse 
a diversidade das 
fontes de consulta, 
a organización da 
información e a 
exposición na aula 
Instrumentos de 
avaliación Informe 
no caderno de 
clase coa 
información sobre 
as dificultades na 
aplicación da 
DUDH 

10
% 

Consultar, 
alomenos, 2 
das páxinas 
web 
recomendada
s e elaborar 
un informe 
con 
alomenos o 
50% da 
información 
relevante 

 
 

Bloque 4. A xust tica 

O primeiro apartado do bloque aclara as diferenzas e semellanzas entre a Ética e a Política, á vez que mostra a necesidade de 

ambas as para o ser humano. Tras esta breve introdución defínese o concepto de Estado, as súas características e funcións, e 
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explícase que é un Estado de Dereito e cal é o modelo político español. 
Os seguintes apartados presentan os valores superiores que fundamentan a lei de leis, a Constitución Española e expoñen algúns 

dos requisitos que ha de reunir calquera sistema político que queira denominarse “democrático”. 
O tema péchase, por unha banda, insistindo na importancia que ten nunha democracia como a nosa a participación cidadá, sobre 

todo, a través do voto; e doutra banda, presentando a Unión Europea, as súas institucións, obxectivos e algúns dos seus logros 

nestes últimos anos. 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

tc

la

v

e 

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

 15 sesións 
(segundo trimestre 

e parte do 
terceiro) 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao mínimo 

de 

consecución 

a 
c 
d 
h 
l 

B4.1. A 
democracia 
como forma de 
goberno na 
que se 
plasman os 

ticos da 
DUDH. 
B4.2. O Estado 
de dereito. 

persoal, 
igualdade, 
xustiza, 
representativid
ade, ... 

de control do 
Est

. 

cos conce

poderes”. 

ados 
na DUDH. 

CSC    
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. 

CCL    

   

existente entre os 
seguin

persoal, igualdade, 
xustiza, 
representatividade, etc. 

CCL    

   

lexislativo, o executivo 
e o

Estado. 

CSC    

a 
d 
g 
h exercicio da 

democracia. 
B4.6. Riscos 
de 
democracias 
que violen os 
dereitos 
humanos. 

coa finalidade de 
evitar os riscos 
dunha 
democracia que 
viole os dereitos 
humanos. 

VEB4.2.1. Asume e 
explica o 

do Estado. 

CSC    

   

riscos que existen n

CSC 
CSI
EE 
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, entre outros, 
formulando posibles 
medidas para evitalos. 

a 
b 
c 
d 
h 
l 

nos que se 
fundamenta e 
conceptos 
preliminares 
que establece. dos que parte e 

os conceptos 
preliminares que 
establece. 

lexitimidade e a 
finalidade que 
persegue, mediante a 
lectura comprensiva e 
comentada d

. 

CCL 
CSC 

   

   

fo

comprensiva e 
comentada dos artigos 
1 ao 9. 

CCL    

a 
c 
d 
h 

. 

identificando 
nela, mediant

CSC    
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DUDH, coa 
finalidade de 
asumir de forma 
consciente e 
responsable os 
principios de 
convivencia que 
ben rexer no 
Estado . 

; o dereit

. 

a 
b 
c 
d 
g 
h DUDH. 

Const
. 

. 

definidos pola 
DUDH, mediant

(Artigos do 39 ao 
52). 

. 

CSC    

   

elixida. 

CCL 
CSI
EE 

   

   CSC    
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. 

   

d
. 

CSC    

a 
b 
g 
h 
l 
ñ 

. 
Galicia segundo 
aparece n

. 

. 

CAA 
CSC 

   

   VEB4.6.2. Identifica 

sobre O Poder galego. 

CCL    

   

. 

CCL    

a 
d 
h 

elementos 
esenciais da UE, 
analizando os 

, o 
seu desenvolvemento 

CSC    



106 

l 

nos que se 
fundamenta de 
acordo coa 
DUDH. 

. 

  

beneficios

utilidade e os 
logros que esta 
acadou. 

se fundamenta de 
acordo coa DUDH. 

   

, tales como 

, da 
seguridade e paz, etc. 

CSC    

 

 

Neste bloque abórdanse temas de gran interese e actualidade. O primeiro deles ten que ver coa relación entre a ética, a ciencia e a 
tecnoloxía, concretamente coa necesidade de establecer unhas medidas, uns límites éticos á investigación científica. 
A continuación, e tras recoñecer a transformación social operada nos últimos tempos coa irrupción das novas tecnoloxías, 
dedicaremos algunhas s páxinas a concienciarnos sobre a necesidade de desenvolver unha conciencia ecolóxica que poña freo aos 
problemas ambientais derivados da acción humana. Neste sentido, exponse algunhas ideas e recomendacións a ter en conta para 
lograr un desenvolvemento humano sustentable. 
Finaliza co tratamento de dous temas especialmente interesantes desde un punto de vista ético: a reflexión sobre algúns dos retos 
asociados á bioética (eutanasia, eugenesia e clonación), e a tecnodependencia e o uso de internet (vantaxes e inconvenientes). 

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 
C

o

m

p

 Actividades de 
aprendizaxe e 

Temporalización 

8 sesións (terceiro 

Instrumentos e 
procedementos de 

avaliación 

Grao 

mínimo de 

consecució

n 



107 

tc

la

v

e 

trimestre) 

a 
b 
d 
e 
f 
g 
h 

B6.1. 
Necesidade de 

-

. 

fundamentado na 
DUDH. 

, 

entorno 
medioambiental, 
sinalando as causas. 

CAA 
CD 
CM
CCT 
CSC 

   

   VEB6.1.2.

. 

CCL 
CM
CCT 

   

   VEB6.1.3. Selecciona e 
contrasta informa

CCL 
CM
CCT 
CSI
EE 
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, etc. 

 

 

 

 4º de ESO 

Temporalización trimestral: 

1ª avaliación: Bloque 3. A reflexión ética. 

2ª avaliación:Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) 

3ª avaliación: Traballos monográficos sobre temas dos bloques 4 (A xustiza e a política) e 6 (Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a 

tecnoloxía). 

 

 

 

  
Valores éticos. 4º de ESO 

  

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co

mp

. 

cla

ve 

 Actividades 
de 

aprendizaxe e 
Temporalizaci

ón 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
minimo 
consec. 
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  Bloque 3. A reflexión ética 
  1º trimestre   

  

a 
  

d 
  

f 
  

h 

  B3.1. 

Importanci

a e valor 

da 

reflexión 

ética como 

defensa 

dos 

DDHH. 
  B3.2. 

Novos 

campos 

da ética 

aplicada: 

profesiona

l, bioética, 

ambiente, 

economía, 

empresa, 

ciencia e 

tecnoloxía, 

etc. 

  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. 

  

CS

C 

   

  VEB3.1.2. Sinala algúns 

dos novos campos aos 

que se aplica a ética 

(profesional, bioética, 

ambiente, economía, 

empresa, ciencia e 

tecnoloxía, etc.). 

  

C

M

C

C

T 
  

C

SI

E

E 

   

  

a 
  

d 
  

g 
  

h 

  B3.3. 

Proxecto 

de vida 

persoal: 

límites e 

oportunida

des que 

ofrecen as 

  B3.2. 

Comprender 

e apreciar a 

importancia 

que teñen 

para o ser 

humano do 

século XXI as 

  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, 

  

CS

IE

E 
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m 
circunstan

cias 

persoais, 

e valores 

éticos que 

serven 

como 

guía. 

circunstancias 

que o rodean, 

salientando 

os límites que 

lle impoñen e 

as 

oportunidades 

que lle 

ofrecen para 

a elaboración 

do seu 

proxecto de 

vida, 

conforme os 

valores éticos 

que 

libremente 

elixe e que 

dan sentido á 

súa 

existencia. 

laboral, educativa, 

económica, familiar, 

afectiva, etc., co obxecto 

de deseñar, a partir delas, 

o seu proxecto de vida 

persoal, determinando 

libremente os valores 

éticos que deben guialo/a. 

  

a 
  

b 
  

d 
  

h 
  

l 

  B3.4. 

Éticas 

formais e 

éticas 

materiais. 
  B3.5. 

Ética 

kantiana: 

carácter 

formal. 

Autonomía 

da persoa 

como 

valor ético 

fundament

al. 

  B3.3. 

Distinguir os 

principais 

valores éticos 

nos que se 

fundamentan 

as éticas 

formais, 

establecendo 

a súa relación 

coa ética 

kantiana e 

sinalando a 

importancia 

que este 

filósofo lle 

atribúe á 

autonomía da 

persoa como 

valor ético 

fundamental. 

  VEB3.3.1. Define os 

elementos distintivos das 

éticas formais e compáraos 

cos relativos ás éticas 

materiais. 

  

CC

L 

   

  VEB3.3.2. Explica as 

características da ética 

kantiana (formal, 

universal e racional), así 

como a importancia da 

súa achega á ética 

universal. 

  

C

C

L 

   

  VEB3.3.3. Aprecia, na 

ética kantiana, o seu 

fundamento na autonomía 

da persoa como valor 

ético esencial e a súa 

manifestación no 

imperativo categórico e as 

súas formulacións. 

  

C

S

C 
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b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B3.6. 

Ética do 

discurso, 

de Apel e 

Habermas

, como 

ética 

formal. 

Relación 

coa ética 

de Kant. 

  B3.4. 

Identificar a 

ética do 

discurso, de 

Habermas e 

de Apel como 

unha ética 

formal, que 

salienta o 

valor do 

diálogo e o 

consenso na 

comunidade, 

como 

procedement

o para atopar 

normas éticas 

xustas. 

  VEB3.4.1. Identifica a 

ética do discurso como 

unha ética formal e 

describe en que consiste o 

imperativo categórico que 

formula, sinalando as 

similitudes e as diferenzas 

que posúe co imperativo 

da ética de Kant. 

  

CA

A 

   

  VEB3.4.2. Utiliza a súa 

iniciativa persoal e 

emprendedora para 

elaborar unha 

presentación con soporte 

informático acerca das 

éticas formais, 

expresando e elaborando 

conclusións 

fundamentadas. 

  

C

D 
  

C

SI

E

E 

   

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co

mp

. 

cla

ve 

 Actividades 
de 

aprendizaxe e 
Temporalizaci

ón 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
minimo 
consec. 

B4: A xustiza e a política 

  

a 
  

c 
  

d 
  

h 
  

l 

  B4.1. 

Democraci

a e 

xustiza. 
  B4.2. 

Deberes 

cívicos 

como 

cumprime

nto de 

valores 

éticos e 

como 

defensa e 

difusión 

  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, 

  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, 

  

CS

C 

 
2º trimestre 
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dos 

dereitos 

humanos. 

colaborando 

na defensa e 

na difusión 

dos dereitos 

humanos 

tanto na súa 

vida persoal 

como na 

social. 

acatamento das leis e das 

sentenzas dos tribunais de 

xustiza, pagamento dos 

impostos establecidos, 

etc.). 

  

a 
  

c 
  

d 
  

h 
  

l 

  B4.3. 

Perigos 

dunha 

globalizaci

ón sen 

valores 

éticos. 
  B4.4. 

Promoción 

dos DDHH 

por parte 

dos 

Estados: 

fomento e 

ensino dos 

valores 

éticos. 

  B4.2. 

Reflexionar 

acerca do 

deber da 

cidadanía e 

dos Estados 

de promover 

o ensino e a 

difusión dos 

valores éticos 

como 

instrumentos 

indispensable

s para a 

defensa da 

dignidade e 

os dereitos 

humanos, 

ante o perigo 

que o 

fenómeno da 

globalización 

pode 

representar 

para a 

destrución do 

planeta e a 

deshumaniza

ción da 

persoa. 

  VEB4.2.1. Diserta e 

elabora conclusións, en 

grupo, acerca das terribles 

consecuencias que pode 

ter para o ser humano o 

fenómeno da globalización, 

se non se establece unha 

regulación ética e política 

(egoísmo, desigualdade, 

interdependencia, 

internacionalización dos 

conflitos armados, 

imposición de modelos 

culturais determinados por 

intereses económicos que 

promoven o consumismo e 

a perda de liberdade 

humana, etc.). 

  

CA

A 
  

CS

C 

   

  VEB4.2.2. Comenta o 

deber ético e político que 

teñen todos os estados, 

ante os riscos da 

globalización, de tomar 

medidas de protección 

dos dereitos humanos, 

nomeadamente a obriga 

de fomentar o ensino dos 

valores éticos e a súa 

vixencia, e a necesidade 

de respectalos en todo o 

mundo (deber de 

contribuír na construción 

dunha sociedade xusta e 

  

C

S

C 
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solidaria, fomentando a 

tolerancia, o respecto aos 

dereitos das demais 

persoas; honestidade, 

lealdade, pacifismo, 

prudencia, e mutua 

comprensión mediante o 

diálogo, a defensa e 

protección da natureza, 

etc.). 

  

a 
  

d 
  

g 
  

h 

  B5.1. 

Dereito e 

leis: 

finalidade, 

característ

icas e 

xustificaci

ón ética. 
  B5.2. 

Conflitos 

entre 

principios 

éticos 

individuais 

e 

principios 

normativo

s sociais. 

  B5.1. 

Apreciar a 

necesidade 

das leis 

xurídicas no 

Estado, para 

garantir o 

respecto aos 

dereitos 

humanos, e 

disertar 

acerca 

dalgúns 

dilemas 

morais nos 

que existe un 

conflito entre 

os deberes 

éticos, 

relativos á 

conciencia da 

persoa, e os 

deberes 

cívicos que lle 

impoñen as 

leis xurídicas. 

  VEB5.1.1. Explica a 

finalidade e as 

características das leis 

xurídicas dentro do Estado 

e a súa xustificación ética, 

como fundamento da súa 

lexitimidade e da súa 

obediencia. 

  

CC

L 

   

  VEB5.1.2. Debate 

acerca da solución de 

problemas nos que hai un 

conflito entre os valores e 

principios éticos do 

individuo e os da orde 

civil, formulando solucións 

razoadas, en casos como 

os de desobediencia civil 

e obxección de 

conciencia. 

  

C

C

L 
  

C

SI

E

E 

   

  

a 
  

b 
  

c 

  B5.3. 

Teoría da 

xustiza de 

Rawls: 

posición 

orixinal e 

  B5.2. 

Disertar 

acerca da 

teoría de 

Rawls 

baseada na 

  VEB5.2.1. Procura 

información en internet co 

fin de definir os principais 

conceptos utilizados na 

teoría de Rawls e 

establece unha relación 

  

CA

A 
  

CD 
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d 
  

e 
  

g 
  

h 

veo de 

ignorancia

; criterio 

de 

imparcialid

ade; 

función 

dos dous 

principios 

de xustiza. 

xustiza como 

equidade e 

como 

fundamento 

ético do 

dereito, e 

emitir un 

xuízo crítico 

acerca dela. 

entre eles (posición orixinal 

e veo de ignorancia, 

criterio de imparcialidade e 

función dos dous principios 

de xustiza que propón). 

  VEB5.2.2. Realiza un 

xuízo crítico acerca da 

teoría de Rawls e explica 

a súa conclusión 

argumentada acerca dela. 

  

C

C

L 

   

  

a 
  

b 
  

c 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B5.4. Os 

DDHH 

como 

ideais 

irrenuncia

bles. 
  B5.5. 

Deficienci

as na 

aplicación 

dos DDHH 

referidos 

ao 

económico 

e ao 

social. 
  B5.6. 

Organizaci

óns que 

traballan 

pola 

defensa 

dos 

DDHH. 

  B5.3. 

Valorar a 

DUDH como 

conxunto de 

ideais 

irrenunciables

, tendo 

presentes os 

problemas e 

as 

deficiencias 

na súa 

aplicación, 

especialment

e 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. 

  

CS

C 

   

  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.). 

  

C

S

C 

   

  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 das Nacións 

Unidas (ONU) e os seus 

organismos, como FAO, 

Organismo Internacional 

  

C

C

E

C 
  

C

D 
  

C

S

C 
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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. 

  

a 
  

b 
  

d 
  

e 
  

g 
  

h 

  B5.7. 

Dereito á 

seguridad

e e a paz. 
  B5.8. 

Compromi

so coa paz 

e a 

solidarieda

de coas 

vítimas da 

violencia. 
  B5.9. 

Ameazas 

á paz. 

  B5.4. 

Entender a 

seguridade e 

a paz como 

un dereito 

recoñecido na 

DUDH (no 

seu artigo 3) 

e como un 

compromiso 

dos españois 

e das 

españolas a 

nivel nacional 

e 

internacional 

(preámbulo 

da 

Constitución 

española), 

identificando 

e avaliando o 

perigo das 

novas 

  VEB5.4.1. Diserta, en 

pequenos grupos, acerca 

da seguridade e a paz 

como un dereito 

fundamental das persoas, 

e aprecia a súa 

importancia para o 

exercicio do dereito á vida 

e á liberdade, elaborando e 

expresando as súas 

conclusións (artigo 3 da 

DUDH). 

  

CC

L 

   

  VEB5.4.2. Toma 

conciencia do 

compromiso dos españois 

e das españolas coa paz, 

como unha aspiración 

colectiva e internacional 

recoñecida na 

Constitución española, e 

rexeita a violación dos 

dereitos humanos, 

amosando solidariedade 

coas vítimas da violencia. 

  

C

S

C 
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ameazas que 

xurdiron nos 

últimos 

tempos. 

  VEB5.4.3. Emprende a 

elaboración dunha 

presentación, con soporte 

audiovisual, sobre 

algunhas das novas 

ameazas para a paz e a 

seguridade no mundo 

actual (terrorismo, 

desastres ambientais, 

catástrofes naturais, 

mafias internacionais, 

pandemias, ataques 

cibernéticos, tráfico de 

armas de destrución 

masiva, de persoas e de 

órganos, etc.). 

  

C

D 
  

C

S

C 

   

  

a 
  

d 
  

h 

  B5.10. 

As Forzas 

Armadas 

na 

Constituci

ón 

española. 
  B5.11. 

Misións 

das 

Forzas 

Armadas. 
  B5.12. 

Conflitos 

armados: 

importanci

a das 

organizaci

óns 

internacio

nais na 

súa 

prevenció

n e na súa 

solución. 

  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 

  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.). 

  

CS

C 

   

  VEB5.5.2. Explica a 

importancia da misión das 

forzas armadas (artigo 15 

da lei de defensa 

nacional) en materia de 

defensa e seguridade 

nacional, de dereitos 

humanos e de promoción 

da paz, e a súa 

contribución en situacións 

de emerxencia e axuda 

humanitaria, tanto 

nacionais como 

internacionais. 

  

C

S

C 
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as aplicación 

da forza e do 

poder. 

  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. 

  

C

S

C 

   

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

  

O

b 
Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Co

mp

. 

cla

ve 

 Actividades 
de 

aprendizaxe e 
Temporalizaci

ón 

Instrumentos e 
procedementos 

de avaliación 

Grao 
minimo 
consec. 

  

a 
  

b 
  

e 
  

f 
  

h 
  

m 

  B6.1. 

Validez 

ética dos 

proxectos 

científicos 

e 

tecnolóxic

os. 

  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. 

  

CA

A 
  

C

M

CC

T 
  

CS

C 
  

CS

IE

E 

 
3º trimestre 

  

  

a 
  B6.2. 

Códigos 

  B6.2. 

Estimar a 

  VEB6.2.1. Comprende e 

explica a necesidade de 

  

C
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d 
  

f 
  

g 
  

h 

deontolóxi

cos dos 

axentes 

sociais. 

necesidade 

de facer 

cumprir unha 

ética 

deontolóxica 

a 

científicos/as, 

tecnólogos/as 

e outros/as 

profesionais. 

apoiar a creación e o uso 

de métodos de control, e a 

aplicación dunha ética 

deontolóxica para 

científicos/as e 

tecnólogos/as e, en xeral, 

para todas as profesións, 

fomentando a aplicación 

dos valores éticos no 

mundo laboral, financeiro e 

empresarial. 

M

CC

T 
  

CS

C 
  

CS

IE

E 

 

 

 

 

 

 

e) Concrecións metodolóxicas 

A tenor do establecido na normativa proponse as seguintes liñas metodolóxicas.  O proceso de ensino-aprendizaxe da área de Valores 
Éticos non se limita ao ámbito dos coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias para un traballo autónomo e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a actitude crítica do alumnado e que 
faciliten a súa inserción na sociedade na que viven. 
O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos previos do alumnado para proceder a partir 
de aí, cun espírito sempre construtivo, á análise crítica dos mesmos. 
Conforme a este principio, proponse as seguintes orientacións metodolóxicas: 

● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as ideas se impoñen externamente e vanse 
engadindo unhas a outras. O profesor debe evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumno. Trátase de que 
sexan os alumnos, nun proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como alleas, 
os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os obxectivos. 

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como vén 
recollido na obxectivos da área. 

Son seis os bloques nos que se organiza o currículo, todas elas coa mesma estrutura. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o 
profesorado exporá ao alumnado na primeira sesión e que lle permitirá obter a información necesaria (detectar os seus coñecementos e 
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experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos máis importantes que se irán 
abordando no resto da unidade.  Durante as seguintes sesións o alumnado realizará as actividades (individuais e de grupo) 
seleccionadas polo profesorado. 
 

Traballar por competencias 

O traballo por competencias implica un cambio metodolóxico significativo, xa que o alumnado adquire un maior protagonismo, mentres 
que o docente pasa a ser un mero xestor do coñecemento, quedando nun segundo plano. 
Na E.S.O., o alumnado debe desenvolver un pensamento e unha actitude críticos que se fundamenten en valores éticos. Por elo, á hora 
de traballar a área de Valores Éticos cos seus alumnos, optamos pola utilización de métodos activos que favorezan a participación, a 
socialización, a creatividade, alternando o traballo individual co traballo en grupo (3 ó 4 alumnos). 
 
 Esta liña metodolóxica sitúa ao estudante como protagonista directo da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente sitúase nun 
segundo plano para que o alumnado consiga unha maior autonomía na súa aprendizaxe que lle permita elaborar o seu proxecto de vida, 
asumindo de forma consciente e reflexiva o exercicio da súa liberdade. 
 
 É moi importante desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, sempre a partir de aprendizaxes que estean baseados na experiencia, 
onde o alumnado poida construír o coñecemento desde a súa propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá ao alumnado 
coñecer e interiorizar os valores éticos de forma comprensiva e significativa. 

f) Materiais e recursos didáctico 

  
A. Rodríguez Grau, «Proyecto Educa», Proyecto educa. [En línea]. Disponible en: http://www.proyectoeduca.net/  [Accedido: 12-oct-
2015]. 
Moisés Lozano, Valores éticos. Baía edicións. 
F. Martínez Llorca, Valores éticos. Anaya educación. 
“Valores Éticos 1o ESO | Rincon humanidades.” [En liña] Dispoñible: 
 http://rincones.educarex.es/humanidades/index.php/es/valores-eticos/valores-eticos-1-eso. 
“Nuevos materiales para Valores éticos 1o y 3o de ESO.” [En liña]. Dispoñible: 
 http://filosofiaextremadura.es/index.php/educacion/ensenanza-filosofia/173-nuevos-materiales-para-valores-eticos-1-y-3-de-eso. 
Climántica:http://climantica.org/ 
 
Infraestuctura dixital: 
 

http://www.proyectoeduca.net/
http://rincones.educarex.es/humanidades/index.php/es/valores-eticos/valores-eticos-1-eso
http://filosofiaextremadura.es/index.php/educacion/ensenanza-filosofia/173-nuevos-materiales-para-valores-eticos-1-y-3-de-eso
http://climantica.org/
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En 1º e 2º de ESO dispoñemos da infraestrutura do proxecto Abalar. 
O desenvolvemento destas materias basearase no uso de materiais dixitais e xeraránse productos dixitais, tales como documentos, 
mapas de ideas, infografías, presentacións… As ferramentas informáticas básicas para levar adiante este traballo son: 

● Un aula virtual, creada con Moodle, a través da cal se facilitarán os recursos educativos, actividades, tarefas e os medios 
necesarios para avaliar. 

● Un portafolio dixital para acumular nel os traballados todos das materias impartidas polo departamento. 
● Aplicacións de Google Apps para educación, procesador de textos, presentacións…. en líña. Cada estudante contarás cun 

usuario do tipo nome.apelido.apelido@iesvirxedomar.gal co que accederá ás 3 aplicacións mencionadas. Para crealas cóntase 
co permiso, por escrito e asinado, dos seus titores legais. 

 
En 3º e 4º traballarase co caderno de clase e na medida do posible utilizaranse as aulas do centro con dotación de computadores para o 
uso de ferramentas dixitais. 
 

g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 

1º  e 2º de ESO 

 
Avaliación continua: 
O seguimento e avaliación das aprendizaxes do alumnado realizarase a diario coa observación na aula e  nos portafolios/ cadernos de 
clase. O cálculo das cualificacións farase a partires das rúbricas propostas.   
 
 

VE  Rúbrica 
Valores Éticos 1 ESO   

    

A. Exercicios interactivos 

de vocabulario 
Bloque1:Actividades 1.3, 

1.8, 
Bloque2: Actividade 2.2 

0 Non é capaz de 

resolver exercicios 

básicos 

 

1  Resolve 

exercicios do nivel 

básico 

 

1.5 Resolve 

exercicios do nivel 

medio 

2 Resolve exercicios 

do nivel avanzado 

 

B. Participación en 

debates 
Bloque1: Actividades 1.4, 

0  Non participa nin 

mostra interese 
1 Participa pero ten 

dificultade en seguir 

as normas 

 

1.5 Participa e 

segue as normas 
2 Participa, segue as 

normas e fai 

aportacións moi 

relevantes. 

http://escola.edu.aiovai.org/course/index.php?categoryid=2
http://escola.edu.aiovai.org/course/index.php?categoryid=2
https://www.edu.xunta.es/agueiro/
https://www.edu.xunta.es/agueiro/
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
https://accounts.google.com/AccountChooser
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C. Investigación 
Bloque1: Actividades 1.5, 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 

persoal 

 

D. Análise casos prácticos 

e xogos de rol 
Bloque 1: Actividades 1.6, 

1.7, 
Bloque2: 2.1, 2.3, 2.5 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 

persoal 

 

E. Proxecto 
Bloque1: Actividades 1.9 

0 Non participa nin 

mostra interese 
1 Traballa pero ten 

dificultades nos 

procedementos 

 

1.5 Traballa e segue 

os procedementos 

 

2 Traballa, segue os 

procedementos e 

mostra iniciativa 

persoal 

 

 
  
Mecanismos de recuperación: 
 
O alumnado que non acade o grao mínimo de consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos: 
Actividades no caderno de clase / aula virtual: Terá que repetir actividades ou realizar outras específicas asignadas polo profesorado. 
Actividades cualificadas mediante a observación diaria na aula:  Aplicarase o seguinte coeficiente para incorporar as melloras na 
participación no traballo de aula: a cualificación de cada avaliación pesará o dobre que a da anterior. 
 
Avaliación final 
A cualificación final será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso segundo a rúbrica proposta incorporando as 
cualificacións das actividades de recuperación. 
 
Criterios de promoción:  A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de 
promoción establecidos polo centro. 
 



122 

3º ESO 

 
Avaliación continua: 
Observación diaria na vida da aula: participación en debates, colaboración nos traballos en grupo, atención, interés  (20%) Actividades 
no caderno de clase: (80%)  

-Elaboración de esquemas, composicións e presentacións coa información relevante, traballo con textos (60%)  
-Expresión escrita, calidade argumentativa, profundidade nas reflexións (20%) 

 
Instrumentos de recuperación 
-Proba escrita con cuestións (curtas pero tamén de desenvolvemento amplo dos contidos) acerca de todos os contidos desenvolvidos   
(80%) 
-Participación en debates, atención e interés na aula e colaboración nos traballos en grupo  (20%) 
 
Avaliación final 
A cualificación será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso 
 
Criterios de promoción 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de promoción establecidos 
polo centro. 
 

4º ESO 

 

Avaliación continua: 
- A observación sistemática da vida da aula, quedará recollida no caderno do profesor e suporá ata o 25 % da cualificación global. 
- O caderno de aula donde se recollerán os traballos realizados suporá o 25 % da cualificación global. 
- Poderánse realizar Probas escritas A valoración destas probas suporá o 50 % da cualificación global. 
 
Instrumentos de recuperación 
-Proba escrita con cuestións ou actividades acerca de os contidos desenvolvidos   (50%) 
-Realización de traballos sobre os temas  específicos (50%) 
 
Avaliación final 
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A cualificación será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso 
 
Criterios de promoción 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de promoción establecidos 
polo centro. 
 

 

 

 

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa: 
 

Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación 
foron efectivos 

     

Abarcaronse tódolos estándares      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

Incorporaronse as TICs ao 
proceso 
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i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 
Non hai alumnado nesa situación. 

 

j) Organización dos procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

Non procede 

 

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 

 

1º e 2º de ESO: 

 
Actividade: Redacción dunha breve biografía individual (feita por escrito e presentada oralmente) 
Elementos avaliables: Autonomía individual, capacidade para seguir instrucións, competencia comunicativa (expresión oral e escrita). 
Decisións posteriores: Medidas colectivas (organización de espacios, actividades con distintos niveles…) e individuais (contacto co 
departamento de orientación para activar protocolos en casos específicos) 
 

 3º e 4º de ESO: 

  
Actividade: Texto con contido ético para facer un resumo coas ideas principais e unha reflexión persoal Se como consecuencia dos 
resultados se observan  problemas de comprensión (como non distinguir o esencial do secundario ou non entender o contido do texto) 
ou expresión escrita, daráselle ó alumnado afectado actividades de reforzo máis dirixidas (textos con cuestións que lle axuden a 
focalizar a atención sobre o importante, composicións sinxelas facilitándolle os distintos apartados que debe desenvolver....) ou 
directrices respecto da expresión escrita (utilización de frases curtas, separación de párrafos, correcións na construción gramatical, 
listas con vocabulario que debe utilizar...) 
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l) Medidas de atención á diversidade 

 
  
Decisións tomadas unha vez realizadas as actividades  e a xunta de avaliación inicial: 
 
Na programación de actividades: 
Implantación de distintos niveis de actividades (probas interactivas de vocabulario) 
 
Organización do grupo ou aula 
Reorganización do grupo para facilitar a integración de todo o alumnado. 
 
Alumnado con necesidades educativas especiais 
Activación do protocolo de actuación en coordinación co departamento de orientación. 
Tomaranse as decisións en colaboración co Departamento de Orientación tendo en conta a adaptación dos contidos máis axeitada en 
relación coa problemática do alumnado e axustaranse os instrumentos de avaliación en consecuencia. 
  

m) Concreción dos elementos transversais 

A materia implica educar en valores durante todo o curso, pero presentaremos especial atención ás actitudes sexistas, racistas e 
xenófobas para promover o respecto aos demais ainda que pensen distinto, así como á liberdade de expresión. 
Outros elementos quedan pendentes de concreción ata dispoñer do proxecto do centro. 

n) Actividades complementarias e extraescolares 

Son varias as actividades complementarias que se poden realizar durante o curso e que están estreitamente relacionadas cos contidos 
propios da área de Valores Éticos. Para a súa realización, tentarase contactar con: 
 
Algún representante dunha ONG para que conte aos seus alumnos a súa experiencia persoal e as actividades e obxectivos que leva a 
cabo a súa organización. 
Traballadores de distintas institucións de carácter político (Concello, Deputación, etc.), para que o alumnado reciba información de 
primeira man sobre o funcionamento das mesmas. 
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Realizaranse algunhas saídas durante a sesión lectiva para realizar traballos de campo (enquisas, gravacións, recollida de datos..) 
 
As actividades extraescolares están pendentes da coordinación cos responsables de outras materias xa que ao ser unha materia 
optativa é moi difícil organizar actividades propias que non teñan repercusións negativas no funcionamento diario do centro.
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3. FILOSOFÍA. 4º ESO 

 
 

3 a) Introdución e contextualización

  

A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar unha mellor 
comprensión do mundo globalizado e de si mesmo /a. Grazas a esta materia, os alumnos e as alumas adquiren a aptitude de entretecer 
unha defensa racional e razoable da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en vías de globalización. O 
pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas prácticas para entender, analizar e propor solucións aos 
desafíos intelectuais e morais do século XXI. Asemade, a materia de Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos 
valores da paz e da seguridade mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade. Os 
métodos filosóficos achegan enfoques plurais e contrastados que permiten albiscar saídas aos problemas que afectan a convivencia 
humana. A aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos disipa o recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e a 
seguridade global e local. 

  
En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación e a reflexión argumentada para descubrir 
prexuízos, xerar claridade respecto a os obxectivos e ao sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e 
falacias, resistir a presión arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes, 
humanizar as persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o tratamento na aula desta materia ten que facer 
reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao 
tempo que debe dar visibilidade ao pensamento filosófico na muller. 

  
 

3 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 
 
Na área de Filosofía 
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Na área de Filosofía incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis 
afíns á área. 
 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Na medida en que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que tamén abordou cuestións como a 
estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. 
Ademais, a lóxica, como disciplina que vincula filosofía e matemática recibe un tratamento especial nesta materia. 

 
Así, ademais dos descritores da competencia que se traballan puntualmente nas unidades, destacamos os seguintes: 
 

- Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións para a vida futura. 

- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

- Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación numérica, etc. 

Comunicación lingüística 

A Filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual, os estudantes deberán practicar a comprensión 
textual, a definición de termos específicos da materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a 
comunicación oral en debates e argumentacións en clase. 
 
Polo tanto, destacamos os descritores seguintes: 
 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

- Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.  

- Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para elaborar textos escritos e 
orais.  

 
Competencia dixital  
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A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais, películas en especial, que tratan temas 
que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en cada unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas 
tecnoloxías na exposición didáctica e, para iso, proponse o uso de recursos dixitais na presentación e exposición de traballos. 
 
Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 
 

- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

- Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
 
Conciencia e expresións culturais 

A importancia da cultura, da arte, da historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén desempeñan un papel crucial na 
Filosofía de 4.º ESO. Mediante a análise de diferentes obras de arte, pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo 
demais, a conexión entre a Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente e, por conseguinte, é necesario fomentar unha actitude de 
respecto, de tolerancia e de coñecemento do amplo patrimonio cultural que constitúe a nosa forma de vida. 
 
Polo que, nesta área, traballaremos os seguintes descritores:  
 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, etnográfica, científico-
técnica...) e cara ás persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento. 

- Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  

 
Competencias sociais e cívicas 

A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión sobre os valores sociais e morais, os 
hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á 
natureza social do ser humano. Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e de entendemento a través de 
actividades participativas, como, por exemplo, o debate. 
 
Para iso adestraremos os seguintes descritores:  
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- Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e identificar as implicacións 
que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por unha constitución. 

- Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a resolución de conflitos. 

- Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

O desenvolvemento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera contexto educativo porque 
favorece a autonomía dos alumnos e das alumnas, e o desenvolvemento de habilidades persoais para emprender accións innovadoras 
en contextos académicos que logo se poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, o alumnado debe recoñecer 
os seus recursos e desenvolver hábitos que permitan superar dificultades no traballo e na consecución de metas establecidas.  

 
Os descritores que adestraremos son: 
 

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

 
Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a alumna se 
recoñeza a si mesmo como aprendiz para a mellora dos seus procesos de aprendizaxe. Fomentarase a autonomía dos estudantes e o 
seu desenvolvemento como aprendices capaces de xerar novo coñecemento a partir dos contidos impartidos en clase.  
 
Traballaremos os seguintes descritores de xeito prioritario: 
 

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

- Planificar os recursos necesarios e os pasos que se han de realizar no proceso de aprendizaxe. 
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  3 c) Obxectivos da área de Filosofía 

 
 

  1. Afondar no coñecemento da filosofía como saber teórico e como razón práctica. 

  2. Analizar a diferenza entre filosofía, ciencia e relixión. 

  3. Identificar os usos lóxico e práctico da filosofía. 

  4. Identificar a filosofía como actitude crítica. 

  5. Analizar o nacemento da filosofía e identificalo en Grecia. 

  6. Identificar a primeira pregunta filosófica e afondar nos primeiros autores: Sócrates, Platón, Aristóteles... 

  7. Afondar no coñecemento do temperamento e do carácter persoais. 

  8. Comprender e extrapolar as teorías da personalidade a contextos actuais de análise. 

  9. Comprender a importancia das emocións e da motivación na configuración do eu persoal. 

10. Discriminar entre o que se entende por conciencia e inconsciente. 

11. Identificar as visións da humanidade da filosofía antiga. 

12. Afondar na concepción medieval do ser humano. 

13. Reflexionar sobre a visión moderna da natureza humana. 

14. Coñecer e analizar as teorías contemporáneas sobre o ser humano. 

15. Coñecer os conceptos de cultura, de civilización e de sociedade, e os elementos que conforman unha cultura. 

16. Afondar nas diferentes etapas e nos distintos procesos de socialización. 

17. Recoñecer as diferentes actitudes humanas ante a diversidade cultural. 

18. Distinguir entre coñecemento e opinión e coñecer os métodos da ciencia para achegarse á razón. 

19. Coñecer as principais teorías clásicas do coñecemento e a definición e as diversas concepcións da verdade. 

20. Analizar as teorías da intelixencia de Gardner e de Goleman e reflexionar sobre a súa aplicación no mundo actual. 

21. Atopar o equilibrio entre a racionalidade teórica e práctica, relacionándoas coa cultura desde un punto de vista crítico. 

22. Coñecer a liberdade nos seus múltiples sentidos, diferenciando entre liberdade negativa e liberdade positiva, e relacionala 
co determinismo. 

23. Dialogar sobre a polémica filosófica do libre albedrío. 

24. Reflexionar sobre a diferenza entre ética e moral. 

25. Coñecer o concepto e os problemas da bioética. 
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26. Atopar argumentos éticos sobre o uso da tecnoloxía en distintos contextos. 

27. Analizar os problemas das éticas ambiental e dos negocios. 

28. Pensar na pregunta metafísica pola esencia da realidade, cuestionándose a filosofía da natureza. 

29. Analizar o problema da liberdade e a ciencia contemporánea e o sentido da existencia. 

30. Reflexionar sobre as teorías filosóficas da vida, a existencia e a temporalidade. 

31. Recoñecer as etapas da creatividade e as súas fontes. 

32. Apreciar a creación artística afondando no sentido de beleza. 

 
 

  

 3 d) Deseño curricular 

 
 
O currículo da área de Filosofía agrúpase en varios bloques. Os contidos exprésanse secuenciados por unidades segundo o libro de 
texto e os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º de ESO.  
 
Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe tal e como aparece no Real 
Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato. 
 
 
CONTIDOS POR UNIDADES 
 
  1.  O saber filosófico: 

- A filosofía como saber teórico e como razón práctica. 

- A diferenza entre filosofía, ciencia e relixión. 

- Os usos lóxico e práctico da filosofía. 

- A filosofía como actitude crítica. 

  2.  O nacemento da filosofía: 

- O comezo da filosofía en Grecia. 
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- A pregunta polo ser da natureza. 

- Os sofistas e Sócrates. 

- Os grandes filósofos da Grecia antiga: Platón e Aristóteles. 

  3.  A identidade persoal: 

- O temperamento e o carácter. 

- As teorías da personalidade. 

- As emocións e a motivación. 

- Conciencia e inconsciente. 

  4.  O ser humano desde a filosofía: 

- As visións da humanidade da filosofía antiga. 

- A concepción medieval do ser humano. 

- A reflexión moderna sobre a natureza humana. 

- Teorías contemporáneas sobre o ser humano. 

  5.  Cultura e sociedade: 

- A definición dos conceptos de cultura, civilización e sociedade. 

- Os elementos que conforman unha cultura. 

- As etapas e os procesos de socialización. 

- As diferentes actitudes ante a diversidade cultural. 

  6.  A razón e os sentidos: 

- A distinción entre coñecemento e opinión, e os métodos da ciencia. 

- As principais teorías clásicas do coñecemento. 

- A definición e as diversas concepcións da verdade. 

- As teorías da intelixencia de Gardner e Goleman. 

  7.  Racionalidade teórica e práctica: 

- A racionalidade teórica. 

- A racionalidade práctica. 

- A relación entre racionalidade e cultura. 

- A crítica da racionalidade. 

  8.  Que é a liberdade? 
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- A liberdade nos seus múltiples sentidos. 

- A diferenza entre liberdade negativa e liberdade positiva. 

- A polémica filosófica sobre o libre albedrío. 

- A relación entre liberdade e determinismo. 

  9.  Éticas aplicadas: 

- A diferenza entre ética e moral. 

- O concepto e os problemas da bioética. 

- A relación entre ética e tecnoloxía. 

- Os problemas da ética ambiental e dos negocios. 

10.  Que é a realidade? 

- A pregunta metafísica pola esencia da realidade. 

- A filosofía da natureza. 

- O problema da liberdade e a ciencia contemporánea. 

- O sentido da existencia. 

11.  Vida e existencia. 

- Que é a vida? 

- Teorías filosóficas sobre a vida. 

- Que significa existir? 

- A existencia e a temporalidade. 

12.  Creatividade, arte e procesos creativos: 

- O proceso creativo e as súas etapas. 

- As fontes da creatividade. 

- A creación artística. 

- Que é a beleza? 

 

A secuenciación será a seguinte: 1ª Avaliación: unidades 1,2,3 e 4. 

                                                      2ª Avaliación: unidades 5,6,7 e 8. 

                                                      3ª Avaliación: unidades 9,10,11 e 12. 
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3 e) Concrecións metodolóxicas 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do 
alumnado e o alumno ou a alumna adquire un maior grao de protagonismo.  
 
A área de Filosofía será concibida desde dúas perspectivas: a consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos do currículo 
e o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe dos alumnos ou das alumnas noutras áreas.  
 
Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: a lectura e a 
argumentación sobre formulacións filosóficas, a expresión oral e escrita, as estratexias de análise, comprensión e reflexión sobre 
fenómenos, e a creación e conformación do carácter persoal. 
 
Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de autonomía de pensamento e discernimento, o 
traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e do enriquecemento persoal desde a 
diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.  

 

 3 f) Materiais e recursos didácticos. 

 
- O libro do alumnado para a área de Filosofía 4.º ESO. Editorial Anaya. 
- A proposta didáctica para Filosofía 4.º ESO. Editorial Anaya. 
- Os materiais das páxinas web do alumnado e do profesorado. 

 

3 g) Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

Bloque 1. A filosofía 

Criterios de avaliación 
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  1. Comprender o que é a reflexión filosófica e diferenciala doutros tipos de saberes que estudan aspectos concretos da 
realidade e do individuo.  

  2. A orixe da filosofía occidental, onde, cando e por que xorde, distinguíndoa dos saberes pre-racionais, o mito e a maxia, 
como saber práctico, e comparándoa con algunhas características xerais das filosofías orientais.  

  3. Identificar a primeira interrogante filosófica da filosofía grega, a pregunta pola orixe, e coñecer as primeiras respostas a 
ela, dadas polos primeiros pensadores gregos.  

 Estándares de aprendizaxe 

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

  1.2. Distingue entre coñecer, opinar, argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir, crear.  

  2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica.  

  2.2. Le textos interpretativos e descritivos da formación do cosmos e do ser humano, pertencentes ao campo mitolóxico e ao 
campo racional, e extrae semellanzas e diferenzas nas formulacións.  

 Bloque 2. Identidade persoal 

Criterios de avaliación 

  1. Comprender a profundidade da pregunta quen son?, coñecendo algunhas respostas dadas desde a psicoloxía e desde a 
filosofía, reflexionando e valorando a importancia de coñecerse a un mesmo e expresándoo por escrito.  

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

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

  4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento da identidade persoal, reflexionando sobre os factores que determinan o éxito e 
o fracaso, e achegando a propia opinión razoada sobre estes dous conceptos.  

  5. Analizar que se entende por inconsciente no marco do pensamento da psicanálise.  

  6. Coñecer, desde a historia da filosofía, algunhas das reflexións sobre aspectos que caracterizan o ser humano en canto tal, 
valorando a función da filosofía como saber orixinario e integrador de múltiples perspectivas cuxo centro común é o ser humano.  

 7. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristóteles, reflexionando sobre a consideración e a interrelación entre a alma, o 
corpo e os afectos, que se analizan nas devanditas teorías.  

 8. Coñecer a importancia da introspección sinalada por Agostiño de Hipona, como método de autocoñecemento e de 
formación da propia identidade.  

 9. Describir e comparar a concepción cartesiana do papel do pensamento como aspecto que define o individuo, fronte ás 
concepcións materialistas e mecanicistas do ser humano-máquina no materialismo francés do século XVIII.  
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Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, condutismo, 
cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise e elabora un glosario cos devanditos termos.  

  2.1. Define e caracteriza que é a personalidade.  

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

  4.1. Le textos literarios nos que se analiza a personalidade dos personaxes e identifica os trazos e os tipos de personalidade e 
reflexiona por escrito sobre a temática.  

  5.1. Analiza que se entende por inconsciente.  

  6.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, sentimento, necesidades primarias e secundarias, 
autorrealización, vida afectiva, frustración.  

  7.1. Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do coñecemento e da motivación.  

  8.1. Explica as ideas centrais da teoría humanística sobre a motivación e expresa a súa opinión razoada ao respecto.  

  9.1. Explica a teoría da alma de Platón.  

10.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.  

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

12.1. Explica que é a introspección segundo Agostiño de Hipona utilizando este tipo de pensamento en primeira persoa para 
describirse a si mesmo.  

13.1. Expón o significado da tese de Descartes «Penso, logo existo».  

Bloque 3. Socialización 

Criterios de avaliación 

  1. Identificar o outro tal como é na súa individualidade e, ao mesmo tempo, identificalo como un alter ego que comparte un 
espazo e unhas circunstancias comúns, dando lugar á intersubxectividade.  

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

  3. Identificar o proceso de construción, os elementos e a lexitimación dunha cultura, valorando esta non só como instrumento 
de adaptación ao medio, senón tamén como ferramenta para a transformación e a autosuperación.  

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

  5. Coñecer as teorías sobre a orixe da sociedade e reflexionar de forma escrita sobre elas, argumentando as propias 
opinións ao respecto.  



138 

  6. Reflexionar e indagar sobre o relativismo cultural e o etnocentrismo. 

Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, alteridade, socialización, estado de natureza, dereitos naturais, contrato 
social, respecto, propiedade, Estado, lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, globalización.  

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

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

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

  4.1. Describe a socialización primaria e a socialización secundaria.  

  5.1. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e do Estado.  

  6.1. Coñece e reflexiona sobre o relativismo cultural e sobre o etnocentrismo, expresando conclusións propias, achegando 
exemplos con feitos investigados e contrastados en Internet. 

Bloque 4. Pensamento 

Criterios de avaliación 

  1. Comprender a facultade racional como específica do ser humano e as súas implicacións, analizando en que consiste a 
racionalidade e cales son as súas características.  

  2. Explicar as teses básicas dalgunhas concepcións filosóficas sobre as posibilidades e os límites da razón.  

  3. Distinguir a racionalidade teórica da racionalidade práctica, así como teoría e experiencia.  

  4. Comprender algúns dos principais tipos de verdade: a verdade como correspondencia, a verdade segundo o pragmatismo 
americano, a verdade desde o perspectivismo e o consenso, reflexionando sobre a posibilidade de alcanzar a verdade absoluta. 

Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Define e utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción, universalidade, sistematicidade, racionalismo, 
dogmatismo, empirismo, límite, intelixencia, intelixencia emocional, certeza, erro.  

  1.2. Explica que é a racionalidade e describe algunhas das súas características.  

  2.1. Explica a concepción sobre as posibilidades da razón.  

  3.1. Identifica as dúas posibilidades de aplicación da racionalidade: teórica e práctica.  
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  4.1. Explica as teses centrais da teoría da intelixencia emocional.  

  Bloque 5. Realidade e metafísica 

Criterios de avaliación 

  1. Coñecer o significado do termo metafísica, comprendendo que é a principal disciplina da que compón a Filosofía, 
identificando o seu obxectivo fundamental, consistente en realizar preguntas radicais sobre a realidade, e entendendo en que 
consiste preguntar radical.  

  2. Comprender unha das principais respostas á pregunta acerca do que é a natureza e identificar esta non só como a esencia 
de cada ser, senón, ademais, como o conxunto de todas as cousas que hai e coñecer algunhas das grandes preguntas metafísicas 
acerca da natureza: a orixe do universo, a finalidade do universo, cal é a orde que rexe a natureza, se é que a hai, e o posto do ser 
humano no cosmos, reflexionando sobre as implicacións filosóficas de cada unha destas cuestións.  

 Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Define e utiliza conceptos como metafísica, realidade, pregunta radical, esencia, natureza, cosmos, caos, creación, 
finalismo, continxente, mecanicismo, determinismo.  

  1.2. Define o que é a metafísica, o seu obxecto de coñecemento e o seu modo característico de preguntar sobre a realidade.  

  2.1. Expresa as dúas posibles respostas á pregunta pola orixe do universo, é eterno ou foi creado, e expón as súas reflexións 
sobre as implicacións relixiosas e filosóficas de ambas as dúas.  

  2.2. Expón as dúas posturas sobre a cuestión acerca de se o universo ten unha finalidade, unha dirección, ou se non a ten, e 
argumenta filosoficamente a súa opinión ao respecto.  

  2.3. Analiza textos cuxo punto de reflexión é a realidade física que nos rodea e as interrogantes filosóficas que suscita.  

  

Bloque 6. Transformación 

Criterios de avaliación 

  1. Coñecer os dous significados do concepto de liberdade de acción: a liberdade negativa e a liberdade positiva, aplicándoos 
tanto no ámbito da sociedade política como no terreo da vida privada ou liberdade interior.  

  2. Comprender o que é o libre albedrío ou liberdade interior, relacionándoo coa posibilidade de autodeterminación dun 
mesmo e coa facultade da vontade.  

  3. Reflexionar e argumentar sobre a relación entre a liberdade interior e a liberdade social e política.  

  4. Coñecer a existencia de determinismo na natureza, analizando a posibilidade do ser humano de ser libre, tendo en conta 
que é un ser natural e, en canto tal, sometido ás leis da natureza.  
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  5. Recoñecer as tres posturas sobre o problema da liberdade absoluta ou condicionada: a tese estoica, a negación do 
sometemento da vontade ás leis naturais de Kant e a posición intermedia que rexeita non a liberdade, senón a liberdade absoluta.  

 

  Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, liberdade negativa, liberdade positiva, autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo, condicionamento.  

  1.2. Analiza textos breves sobre o tema da liberdade e argumenta a propia opinión.  

  2.1. Explica o que é o libre albedrío e a facultade humana da vontade.  

  3.1 Expón as súas reflexións sobre a posibilidade de que exista ou non o libre albedrío, tendo en conta os avances no 
coñecemento da xenética e da neurociencia.  

  4.1. Argumenta sobre as posibilidades do ser humano de actuar libremente tendo en conta que é un ser natural.  

  5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos arredor do tema da liberdade.  

  6.1. Define e utiliza conceptos como estética, creatividade, sinapse neuronal, imaxinación, pensamento diverxente, 
pensamento converxente, serendipia.  

  7.1. Le e comenta textos breves e significativos sobre o mecanismo de aparición de ideas novas.  

  7.2. Explica o que é a imaxinación e exemplifícaa de forma práctica mediante a redacción de relatos breves de fondo filosófico.  

 

  Evidencias para o portafolio 
 

 
A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de aprendizaxe, vinculadas aos estándares que 
inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das 
distintas unidades didácticas, se planifique a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución do estándar, así 
como a súa evolución ao longo do curso.  
 
O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste fundamentalmente na recollida de evidencias da 
evolución de cada alumno e de cada alumna; esta recollida pode pautarse ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que 
evidencias quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as dificultades atopadas e 
os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación 
preséntase un guión para a súa realización.  
 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 
- Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos na unidade. 
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- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 
- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto real. 
- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 
- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico.  
- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.   

 

   

Criterios de cualificación e promoción. 
 

 

En cada avaliación, o profesor ou a profesora, o departamento, o seminario decidirán o peso que na avaliación terán as ferramentas de 
avaliación. Para a súa determinación, estableceránse unhas táboas como as seguintes: 

 

Ferramentas  
de avaliación 

Porcentaxe  
na cualificación 

   

Ferramentas de avaliación do traballo 
competencial 

20% 

Probas de avaliación escritas 60% 

Evidencias dos estándares de 
aprendizaxe 

10% 

Actividades e participación na aula 10% 

  

  

Cualificación total 100% 
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Ao final do curso: 

 Porcentaxe na nota final 

   

1.ª avaliación 30% 

2.ª avaliación 30% 

3.ª avaliación 30% 

  

Portfolio de aprendizaxe 10% 

Cualificación total 100% 

 

 

3 h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa: 
 

Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación 
foron efectivos 
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Abarcaronse tódolos estándares      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

Incorporaronse as TICs ao 
proceso 

     

      

      

 
  

 3 k) Medidas de atención á diversidade 

 
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro lugar, diversa información sobre 
cada grupo de alumnos e de alumnas; como mínimo, debe coñecerse a relativa a: 
 

- O número de alumnos e de alumnas. 
- O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
- As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  
- As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 
 

 
Necesidades individuais 
 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información 
acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  
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- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de 
aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non 
diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 
- Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais 
para favorecer a intervención individual). 
- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar. 
- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou cada alumna co resto de docentes que interveñen no 
seu itinerario de aprendizaxe, especialmente co titor.  
 
 
 

  
 
 

4. Antropoloxía 1º Bacharelato 

 

4 a) Introdución e contextualización. 

 
        

O que diferenza claramente a antropoloxía doutras disciplinas veciñas é, sen lugar a dúbidas, o seu marcado e específico carácter global e comparativo. Os pobos, 

as crenzas, a cultura... son observados baixo a potente lente dunha análise obxectiva que, de seguro, debe contribuír de xeito decisivo ao coñecemento da persoa 

como tal e, sinaladamente, como ser social; e hoxe engadiriamos global. Pero, ademais, esta materia proporciona múltiples perspectivas, xa que combina dentro do 

vasto campo antropolóxico, outras achegas de saberes e perspectivas diversas. A rica combinación de saberes e contribucións que converxen nesta materia 

convértena nunha área singular para tratar de lle insuflar aos alumnos e ás alumnas un aire de comprensión e universalidade que os/as libere do cinto de 

etnocentrismo que a cotío preside as súas vidas. 
Esta riqueza perspectivística pode axudar o alumnado dun xeito determinante, por unha banda, a alcanzar unha fértil madureza como persoa e, por outra, a fixar e 

relacionar diversos coñecementos que foi adquirindo na súa traxectoria académica: filosofía, bioloxía, linguas, historia, economía, arte, etc. Daquela a Antropoloxía 

convértese por dereito propio nunha materia que, caracterizada pola súa inherente transversalidade, lle propoña ao alumno a reflexión como eixe fundamental 

dunha existencia cívica crítica e construtiva. Pero é que a antropoloxía como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus estilos de vida, 
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proporciónalle ao/á discente unha sorte de visión de amplo espectro que de seguro lle procura un horizonte de comprensión abstracto que pode axudalo/a, dun 

xeito moi específico e práctico, a entender de forma madura e intelixente o mundo global no que nos movemos e a incardinarse nel. E, desde logo, sen renunciar a 

achegar un punto de vista, antropoloxicamente mediado, da nosa realidade en Galicia. Ser quen de contrastar ou, por mellor dicir, examinar cientificamente outras 

crenzas e visións do mundo desde unha perspectiva eminentemente crítica é un obxectivo que se debe lograr para o enriquecemento do pensamento do alumnado 

e a súa propia autocomprensión como persoa galega. 
O currículo da materia consta de cinco bloques que, por así dicir, van en orde ascendente, en relación ao grao de abstracción e xeneralidade. Daquela, desde a 

antropoloxía física, pasando pola cultural e social, chégase ao cumio da antropoloxía filosófica como elemento característico que lle debe servir ao alumnado para 

pechar ou redondear todas as reflexións previas. 
Todo iso sen perder de vista o horizonte didáctico-metodolóxico que fai que as competencias se entendan como un "saber facer" que se aplica de forma moi 

diversa e que conecta coas habilidades prácticas. Se un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe do 

alumnado, que implica unha nova formulación do seu papel, activo e autónomo, consciente de ser responsable da súa aprendizaxe, esta materia pode ser, 

daquela, paradigmática. Xerar afán de indagación e necesidade de novos coñecementos deben xurdir da capacidade de xeración de curiosidade que o/a docente 

ten que ser quen de motivar. Nesta materia favorécese especialmente o carácter transversal e práctico, e poden empregarse no proceso de ensino e aprendizaxe 

de xeito asiduo as tecnoloxías da información e da comunicación, que permiten o acceso a recursos virtuais. 

4.b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

Referencias normativas 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

establece 7 competencias clave, que na Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 

criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, descritas no anexo I desta Orde. 

● Comunicación lingüística (CCL). 

A materia de antropoloxía contribuirá ao desenvolvemento desta competencia clase que é, ademais, instrumental para a aprendizaxe en xeral. 
Practicaremos tanto a expresión escrita no caderno de clase como oral na clase. 
Orientaremos e ensinaremos estes aspectos:  

● Realizar escritos estruturados,  
● ben presentados  
● con pulcritude ortográfica.  

            As rúbricas para avaliar esta competencia, nas que como pode apreciarse avalíanse os tres aspectos da competencia lingüística mencionados:   
            Trans. Estructuración                                                                              

Trans. Presentación                                   
            Trans.Ortografía 

Aos escritos todos que presenten no seu caderno  aplicaráselles estas rúbricas  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
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         Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

A contribución desta materia a esta competencia apenas será significativa pola natureza dos contidos desta materia. Unicamente pódese practicar  
a contabilidade do tempo, dos grandes períodos de tempo da Prehistoria. 

● Competencia dixital (CD). 

Esta é unha competencia básica polo que ten de instrumental. As TIC serán unha ferramenta máis  no desenvolvemento desta materia.  
A nosa contribución ao desenvolvemento desta competencia será: elaboración de presentacións dixitais e busca de información en internet consultando 
diversas páxinas web. 

● Aprender a aprender (CAA). 

Ao igual que a competencia dixital, esta é outra competencia básica. Non só trataremos de ensinar antropoloxía senón que ademais, e sobre todo, 
ensinaremos a procesar información tomada de fontes alleas, Internet especialmente, para convertela en coñecemento. 

● Competencias sociais e cívicas (CSC). 

A antropoloxía contribuirá ao desenvolvemento desta competencia especialmente ao estudar os bloques 3 e 4 adicados respectivamente á antropoloxía 

cultural e social. Estes contidos aportarán ao alumnado máis coñecementos para adoptar entender a noca cultura e a nosa sociedade presentes.  

● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

O desenvolvemento dalgún traballo no que a iniciativa dos propios estudantes sexa que dirixa a súa elaboración: planificación, organización, xestión de 
recursos, creación, comunicación, publicación… contribuirá a esta competencia fomentando a iniciativa e autonomía. 

● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O estudo da antropoloxía debe aportar as bases teóricas que permitirán ao alumnado comprender os fundamentos da nosa cultura, do pasado, da nosa 
sociedade. Evidentemente a profundidade nestas fundamentacións poderán ser as que o horario escolar de desta materia permitan (2 unidades lectivas 
semanais), pois sendo moito o que deberían aprender, non son moitas as horas dedicadas a elo.  

 

  

4 c) Concreción dos obxectivos 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia  
 a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
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xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma r . Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

persoas con discapacidade. 

, e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

, a . 

. 

. 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

. 

ento cultural. 

. 

n mundo globalizado. 
 

Os obxectivos anteriores relaciónanse cos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias… no apartado seguinte. Mentres que os que 

seguen non se mencionan neses cadros polo que non son obxectivos desta materia 

f. Expresarse con f . 

lixida.    

. 
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4 d) Deseño curricular 

No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido na ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 
oferta  Antropoloxía  sinala os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. A eles engádense en varias columnas 
máis: 

1. Os materiais de referencia e as actividades 
2. A temporalización, matizando o mes no que se abordarán eses estándares e o número de sesión inicialmente estimadas. 
3. O grao mínimo de consecución para aprobar, expresando mediante o nivel de logro que deberá acadarse na rúbrica aplicada para avaliar. 
4. O peso na cualificación, expresado en porcentaxe. 
5. Instrumentos de avaliación, indícase o código da rúbrica que se aplicará para avaliar. 
6. Elementos transversais abordados. 

 
Lenda das abreviaturas empregadas: 

● Competencias clave 
○ CCL  Comunicación lingüística 
○ CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 
○ CD  Competencia dixital 
○ CAA  Competencia aprender a aprender 
○ CSC  Competencias sociais e cívicas 
○ CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
○ CCEC  Conciencia e expresións culturais 

● Material de referencia 
Recursos: 

- bibliografía do campo da antropoloxía e da filosofía que permita afondar nalgúns aspectos 
- material audiovisual: documentais, películas 
- aula de informática para a elaboración de producións dixitais 
- material escrito fotocopiado (unidades didácticas) 
- presentacións dixitais 

Tarefas: 
                  -     Elaboración do xenograma de cada alumno/a para afondar nas súas orixes familiares 
                  -     Elaboración de presentacións dos distintos contidos en formato dixital 
                  -     Realización de ensaios 
                  -     Entrevistas para recoller información de interés antropolóxico  
                  -     Traballos vencellados a material audiovisual 

● Grao mínimo de consecución para aprobar 
○ Establécese polo nivel de logro da rúbrica aplicada en cada caso, referenciada mediante o seu código 

● Procedementos de avaliación 
○ CU Cuestionarios de resposta múltiple, completar ocos, asociar respostas… 
○ OA  Observación sistemática do traballo do alumnado 
○ PE Probas específicas, orais ou escritas 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html
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○ PO Producións orais 
○ TC Traballo de clase 
○ TE Textos escritos 
○ TC        Textos con cuestións 

● Instrumentos de avaliación 
○ CC caderno de clase 

○ LC Lista de controlhttps://kahoot.it/ - / 
○ RB Rúbricas. Véxanse en  Rúbricas de avaliación identificadas co seu código e ordenadas por bloques. 

 
 

● Elementos transversais 
○ CL  Comprensión lectora 
○ EOE  Expresión oral e escrita 
○ CA  Comunicación audiovisual 
○ TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación 
○ EMP  Emprendemento 
○ EC  Educación cívica 
○ PV  Prevención da violencia 
○ EV  Educación e seguridade viaria 

 
● Nalgúns estándares de aprendizaxe aparece tanto en “Temporalización, Número de sesións” como en “Peso na cualificación” a expresión “Transversal”, 

que indica que ese estándar non ten asignado un tempo concreto pois trabállase xunto cuns contidos concretos que si teñen asignada/s sesión/s. 

 

Bloque 1: Antropoloxía como saber 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

Material de 

referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 

Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 

transversais 
Mes Ses. 

e 
l 

B1.1. 
 Característ
icas, obxecto, 
método e técnicas 
dos estudos 
antropolóxicos. 

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 

 

presentación 
dixital na aula 
 
 
 
 
Recursos: 
-pizarra 

S 
e 
t 
e 
m 
b 
r 
o 

2 

Nivel de 
logro: 

 

 

 

 
 

procedementos: 

observación aula (OA) 

 

EOE 

g 
l 

B1.2. Ramas da 
antropoloxía: física, 
cultural, social e 
filosófica. 

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 

CMC
CT 
CCL 
CD 

 
CL 

EOE 

https://kahoot.it/#/
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  textos, e realiza unha presentación 
empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

electrónica  

 

 

d 
e 

B1.3. Escolas 
antropolóxicas 
 

B1.3. Distinguir as 
peculiaridades das 
escolas antropolóxicas. 
 

ANTB1.3.1. Distingue 
sinteticamente as características 
propias das escolas antropolóxicas, 
elaborando un mapa conceptual. 
 

CAA 
CCL 

2 

Nivel de 
logro: 

 
 

CL 
EOE 

 

d 
e 
l 

B1.4. A antropoloxía 
e outras ciencias 
sociais. 
 

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 

Nivel de 
logro: 

 
 EOE 

Bloque 2: Antropoloxía física: hominización e humanización 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

Material de 

referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 

Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 

transversais 
Mes Ses. 

e 
h 

B2.1. Liña 
filoxenética humana. 
 

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 
CMC
CT 
CD 

Recursos: 

-presentación 

dixital en 
pizarra 
electróncia 
-aula TIC 

 
Tarefas: 
-xenograma 
-presentación 
dixital 

O 
u 
t 
u 
b 
r 
o 

 

2 

Nivel de 
logro: 3/4 

 

Procedementos: 

-observación 

aula(OA) 

caderno 

produción dixital(PD) 

Proba escrita (PE) 

Instrumentos:: 

● RB.TexAnt 
● RB.EstTem 
● RB.MapIde 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

EOE 
CA 
TIC ANTB2.1.2. Recoñece probas 

sobre a evolución. 
CEC
C 
CAA 

 

e 
g 

B2.2. Bases 
fisiolóxico-biolóxicas 
do comportamento 
humano. 
 

B2.2.Describir, a través 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, as bases 
fisiolóxico-biolóxicas do 
comportamento humano 
desde a estrutura e a 
funcionalidade dos 
sistemas nervioso e 
endócrino. 

ANTB2.2.1. Describe a estrutura e 
a funcionalidade do sistema 
nervioso e do endócrino, 
recorrendo ás tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

CD 
CCL 
CMC
CT 

2  
CL 

EOE 

a 
e 
m 

B2.3. Proceso de 
humanización: 
explosión cultural. 
 

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 

2  
EOE 
CA 
TIC 

ANTB2.3.2. Constrúe a árbore 
xenealóxica dos homínidos ata a 
explosión cultural, e plásmaa 
nunha produción audiovisual. 

CAA 
CCL 
CSIE
E 

2  
OE 
CA 
TIC 
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CD 

d B2.4. Relación 
dialéctica entre o 
innato e o adquirido. 
 

B2.4. Recoñecer a 
relación dialéctica entre o 
innato e o adquirido a 
partir de diversas teorías 
e modelos. 

ANTB2.4.1. Identifica a relación 
dialéctica entre o innato e o 
adquirido a partir da diferenciación 
de teorías e modelos. 
 

CCL 
CAA 

Recursos: 
● unidade 

didáctica 
● textos 
● película: en 

busca del 
fuego 

 
Tarefas: -
cuestións 
-mapa 
conceptual 
-cuestionario 
sobre a 
película 
 

 

 

N 
o 
v 
e 
m 
b 
r 
o 

4 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.TexAnt 
● RB.EstTem 
● RB.MapIde 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

CL 
EOE 
CA 

 

a 
e 

B2.5. Antropoloxía e 
arqueoloxía: do 
Paleolítico ao 
xurdimento dos 
 primeiros 
estados modernos. 
 

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 

CCE
C 
CCL 4  

 

 

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. 
 

CCE
C 
CCL D 

e 
c 
e 
m 
b 
r 
o 

2  
CL 

EOE 

a 
b 
c 
d 
e 

B2.6. Unidade e 
diversidade do ser 
humano. 
 

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 
CCE
C 

2  

CL 
EOE 
CA 

 

Bloque 3: Antropoloxía cultural 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

Material de 

referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 

Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 

transversais 
Mes Ses. 

a 
b 
c 
e 
h 

B3.1. Concepto de 
cultura. 
 

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

ANTB3.1.1. Define os trazos 
característicos da cultura.   

CCE
C 
CCLÑ 
CSC 

Tarefas: 
-cuestionario 
conceptos 
previos (CCP) 

X 
a 
n 
e 
i 
r 
o 

1 

NiNivel 
de logro: 

3 /  4 

 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.Glosario 

CL 
EOE 

ANTB3.1.2. Identifica diversas 
perspectivas na súa concepción. 

CCE
C 
CSC 

Tarefas: 
-textos con 
cuestións (TC) 

 
CL 

EOE 

a 
b 

B3.2. Interiorización 
da cultura: axentes e 

B3.2. Describir a 
interiorización da cultura, 

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

CCL 
Recursos: 
● unidade 

1 Nivel de 
logro:  Procedementos: CL 

EOE 
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e procesos da 
endoculturación. 
 

salientando os axentes e 
os procesos da 
endoculturación. 

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

CCL 
CSC 

didáctica 
(UD) 

● textos 

 
Tarefas: 
-TC 
- Resume e 
reflexión 
persoal 
 
 

1 

3 /  4 

 

● OA 

● caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.Glosario 
● RB.EstTem 
● RB.MapIde 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

CL 
EOE 

a 
b 
d 
h 
m 

B3.3. Análise da 
cultura: perspectivas 
EMIC e ETIC. 
 

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. 

CCE
C 
CSC 
CSIE
E 

Recursos: 

-UD 
-textos 
-caderno 
-Biblioteca 
-aula 
informática 

 
Tarefas: 

-entrevista 
-cuestionarios 
-consultas 
páx. web 

X 
a 
n 
e 
i 
r 
o 

1 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 
Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 
CA 

a 
b 
c 
e 
m 
p 

B3.4. Dinámica das 
culturas e 
diversidade cultural. 
 

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 
CSIE
E 
CCE
C 

1  

 
EOE 
CA 
TIC 

a 
b 
h 

B3.5. Sociedade 
global. 

B3.5. Describir os 
elementos característicos 
da sociedade global. 

ANTB3.5.1. Recoñece, a partir 
dunha listaxe de trazos culturais e 
sociais, os elementos 
característicos da sociedade global. 
 

CCE
C 
CSC 2  

CL 
EOE 
CA 

a 
b 
d 
e 
n 
p 

B3.6. Producións 
culturais. 
 

B3.6. Describir as 
producións culturais e 
distinguir as materiais das 
inmateriais. 

ANTB3.6.1. Describe a través dos 
seus trazos as producións culturais, 
e distingue as materiais das 
inmateriais 

CCE
C 
CSC 
CCL 

Recursos: 
-unidade 
didáctica 
-Textos 

 
● Tarefas: 
Elaborar un 
ensaio (ENS) 

 
F 
e 
b 
r 
e 
i 
r 
o 

1 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

-OA 
● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

 
EOE 
CA 
TIC 

ANTB3.6.2. Describe con 
argumentación producións 
materiais e inmateriais de Galicia. 

CCL 
CCE
C 
CSC 1  

CL 
EOE 
CA 
TIC 

d 
e 
n 
p 

B3.7. Linguaxe. 
 

B3.7. Identificar as 
relacións entre usos 
lingüísticos e trazos 
 culturais. 

ANTB3.7.1. Identifica relacións 
entre usos lingüísticos e trazos 
culturais. 
 

CCL 
CSC 
CCE
C 

Recursos: 
● textos 
● UD 
● material 

audiovisual 

1 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

 
EOE 
CA 
TIC 
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 ANTB3.7.2. Identifica ás relacións 
entre lingua e cosmovisión, tendo 
Galicia como exemplo. 

CCL 
CSC 
CCE
C 

(MA) 

Tarefas: 
TC 
reflexión 
escrita 

 

1  

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 

 

a 
b 
l 
n 
p 

B3.8. Arte e técnica. 
 

B3.8. Describir os 
elementos característicos 
da arte e da técnica, 
desde unha óptica 
histórica e antropolóxica. 

ANTB3.8.1. Identifica os elementos 
característicos da arte e da técnica, 
e diferénciaos desde unha óptica 
histórica e antropolóxica. 

CCE
C 
CSC 
CCL 

Recursos: 
● UD 
● textos 
● MA 

Tarefas: 
● TC 

● ENS 

2 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● PE 

Instrumentos: 
● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

ANTB3.8.1. Describe exemplos de 
manifestacións artísticas e técnicas 
en Galicia, e compréndeos no seu 
contexto. 

CCL 
CCE
C 
CCL 

M 
a 
r 
z 
o 

 
2 

 
CL 

EOE 

a 
b 
c 

B3.9. Relixión. 
 

B3.9. Identificar os 
aspectos formais e 
semióticos do fenómeno 
relixioso, así como os 
principais paradigmas 
teóricos para a súa 
 interpretación. 

ANTB3.9.1. Identifica a través de 
pequenos textos os aspectos 
formais e semióticos do fenómeno 
relixioso 
 

CCL 
CCE
C 

Recursos: 
-Textos 
-UD 
-aula 
informática 
Tarefas: 
-TC 
-Presentación 
dixital  (PD) 

 

1 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● produción dixital 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.Glosario 
● RB.Texantr 

CL 
EOE 

ANTB3.9.2. Define os principais 
paradigmas teóricos para a súa 
interpretación. 

CAA 
CCE
C 
CCL 1  

EOE 
TIC 

e B3.10. Saber. 
 

B3.10. Describir os 
fundamentos 
antropolóxicos do saber. 

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

CCL 
CAA 

Recursos: 
-Textos 
Tarefas: 
● TC 

2 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.TexAnt 

 

 

CL 
EOE 
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Bloque 4: Antropoloxía social 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

Material de 

referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 

Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 

transversais 
Mes Ses. 

a 
b 
c 
e 

B4.1. Sociabilidade 
constitutiva do ser 
humano. 
 

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 
CCE
C 

Recursos: 
-UD 
-Textos 

 
Tarefas: 
-TC 
-Reflexión 
escrita 

 

 
a 
b 
r 
i 
l 

 

 

 

 
A 
b 
r 
i 
l 

2 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

 

Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 

 

e 
m 
o 

B4.2. Produción de 
bens e economía. 

B4.2. Analizar os 
procedementos de 
produción de bens, así 
como as bases e os tipos 
de intercambio 
económico.   

ANTB4.2.1. Describe os 
procedementos de produción  de 
bens. 

CCL 
CSIE
E 
CAA 

Recursos: 
● Textos 
● UD 
● aula 

informática 
Tarefas: 
-TC 
-ENS 

2 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 
 
Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 

ANTB4.2.2. Recoñece os principais 
tipos de intercambio e as bases da 
economía, e exemplifícaos na nosa 
comunidade. 

CAA 
CSIE
E 
CCE
C 

2  
CL 

EOE 
TIC 

a 
b 
c 

B4.3. Reprodución 
social e sexualidade. 

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. 

CA 
CCE
C Recursos: 

● Textos 
● aula 

informátia 

Tarefas: 
● TC 

● PD 

2 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

CL 
EOE 

a 
b 
c 
g 
p 

B4.4. Relacións de 
parentesco. 
 

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 

M 
a 
i 
o 

1  

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

CCE
C 
CAA 

 

1  
CL 

EOE 

a 
b 
d 
e 
h 

B4.5. Lei, orde e 
conflito. Guerras e 
xurdimento do 
Estado. 
 

B4.5. Analizar as 
relacións entre individuos, 
o mantemento dunha 
cohesión política e a 
resolución dos conflitos 
por medio de guerras. 

ANTB4.5.1. Analiza e identifica as 
relacións entre individuos. 

CCE
C 
CCL 
CAA 
CSC Recursos: 

-Textos 
-MA 
Tarefas: 
● TC 

● Ref. escrita 

1 

 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● caderno 

● PE 

 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

CL 
EOE 

 

ANTB4.5.2. Describe o 
mantemento dunha cohesión 
política e a resolución dos conflitos 
por medio de guerras. 

CCL 
CCE
C 

1  
CL 

EOE 
TIC 

a 
b 
c 
d 
g 

B4.6. Tratamento 
das diferenzas 
sociais. 

B4.6. Recoñecer o 
significado da pertenza a 
grupos estratificados e a 
súa relación co poder. 

ANTB4.6.1. Recoñece, a través de 
pequenos fragmentos, o significado 
da pertenza a grupos
 estratificados. 

CCL 
CCE
C 
CAA 

Recursos: 
● Textos 
● Aula 

informát 

Tarefas: 
● TC 

● PD 

1 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 
Procedementos: 

● OA 

Instrumentos: 

● RB.TexFil 
● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 
● TE.AS 

CL 
EOE 

ANTB4.6.2. Describe a relación dos 
grupos cos poderes establecidos, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

CCL 
CCE
C 
CD 
CSC 

1  

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Bloque 5: Antropoloxía filosófica 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal. Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

Mes Ses. 

d 
e 
n 

B5.1. Orixe da 
antropoloxía 
filosófica. 

B5.1. Describir as orixes 
mediatas e inmediatas da 
antropoloxía filosófica.  

ANTB5.1.1. Describe de xeito 
sinxelo a orixe da antropoloxía 
filosófica a comezos do século XX 
e os seus antecedentes máis 
afastados. 

CCL 
CAA 
CCE
C 

Recursos: 
UD 
Textos 

 
Tarefas: 
● TC 

 

M 
a 
i 
o 

 

1 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

 

Instrumentos: 

CL 
EOE 
CA 
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● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

 

d 
e 
h 

B5.2. Análise 
filosófica da 
especificidade 
humana. 
 

B5.2. Caracterizar os 
trazos distintivos do 
enfoque filosófico sobre a 
 especificidade 
humana, desde os puntos 
de vista simbólico e 
histórico. 

ANTB5.2.1. Identifica dun xeito 
concreto os trazos distintivos do 
enfoque filosófico sobre a 
especificidade humana, desde os 
puntos de vista simbólico e 
histórico, en fragmentos filosóficos. 

CCL 
CAA 

Recursos: 
UD 
Textos 

 
Tarefas: 
● TC 

● Comentario 
de texto 
(CT) 

1 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● PE 

● Cadermp 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortog 

CL 
EOE 

d 
e 
n 

B5.3. Conciencia da 
finitude. Historia, vida 
e morte. 

B5.3. Describir a estrutura 
da subxectividade 
humana: logos e praxis. 

ANTB5.3.1. Describe o logos  e a 
praxis como dimensión 
característica do suxeito humano. 

CCL 
CCE
C 
CAA 

Recursos: 
● UD 
● Textos 

Tarefas: 
● TC 

 
X 
u 
ñ 
o 

1 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● Caderno 

● PE 

Instrumentos: 

●  

CL 
EOE 

 

d 
e 
n 

 

B5.3. Conciencia da 
finitude. Historia, vida 
e morte. 
 

B5.4. Analizar o sentido 
da vida e da morte desde 
a conciencia da propia 
finitude. 

ANTB5.4.1. Analiza e describe o 
sentido da vida e da morte 
tomando como referencia a 
conciencia da propia finitude, a 
través de fragmentos filosóficos e 
literarios. 

CCL 
CAA 
CCE
C 

Recursos: 
● UD 
● Textos 
● MA 

Tarefas: 
● TC 

● ENS 

1 
Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 

Procedementos: 

● OA 

● PE 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

CL 
EOE 

 

b 
d 
e 
n 

B5.4. Racionalidade, 
emotividade e 
conciencia moral. 

B5.5. Analizar a 
racionalidade e a 
afectividade como 
dimensións que 
 conforman as 
bases éticas da persoa. 

ANTB5.5.1. Diferencia os instintos 
animais básicos da plasticidade da 
dinámica  humana. 

CCL 
CCE
C 

Recursos: 
● UD 
● Textos 

Tarefas: 
● TC 

● RE 

1 

Nivel de 
logro: 
3 /  4 

 
Procedementos: 

● OA 

● PE 

● Caderno 

 

Instrumentos: 

● RB.EstTem 
● RB.Presenta 
● RB.Ortogr 

CL 
EO 
TIC 

ANTB5.5.2. Identifica os trazos 
característicos da racionalidade e a 
afectividade como dimensións que 
conforman as bases éticas da 
persoa, mediante pequenos 
fragmentos filosóficos, literarios ou 
 cinematográficos. 

CCL 
CAA 
CCE
C 

1  

CL 
EOE 
CA 
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e) Concrecións metodolóxicas 

A tenor do establecido na normativa no Decreto 86/2015 
1
, Artigo 39 e na Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro 

2
 proponse as seguintes liñas metodolóxicas.  O 

proceso de ensino-aprendizaxe da materia de antropoloxía non se limita ao ámbito dos coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación 
integral do alumno, debe considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias para un traballo autónomo e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a actitude crítica do alumnado e que faciliten a súa inserción na 
sociedade na que viven. 
O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos previos do alumnado para proceder a partir de aí, cun espírito sempre 
construtivo, á análise crítica dos mesmos. Conforme a este principio, proponse as seguintes orientacións metodolóxicas: 

● Obriga do profesor evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que sexan os alumnos, nun proceso continuo de 
intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta 
forma, alcanzar os obxectivos. 

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como vén recollido na obxectivos 
da materia. A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as ideas se impoñen externamente e vanse engadindo 
unhas a outras. É o. 

Son cinco, ademais dos contidos transversais, os bloques nos que se organiza o currículo, todas eles coa mesma estrutura. 

1. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesor exporá aos seus alumnos na primeira sesión e que lle permitirá obter a información necesaria (detectar 
os seus coñecementos e experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos máis importantes que se 
irán abordando no resto da unidade. Estas cuestións iniciais formularanse ao alumando mediante un cuestionario.Unha vez recollidas todas as respostas  
comentaranse en gran grupo: o profesor máis o alumnado. 

2. Durante as seguintes sesións, os alumnos realizarán as actividades (individuais e de grupo) seleccionadas polo profesor, de diferente natureza. Algunhas 
delas requiren o uso de internet e as novas tecnoloxías, polo que procuraras desenvolvelas na aula de informática para non prexudicar ao alumnado 
carente de internet no seu domicilio ou cunha conexión lenta. Aínda así, algunhas delas poderán ser realizadas na casa polo alumnado (se se trata dun 
traballo en grupo) para ser revisadas posteriormente na clase. 

3. A actividade do alumando deberá materializarse, sempre que sexa posible, nalgún produto, nalgunha creación súa, que deberá recollerse no caderno de 
clase ou documento informático e que posteriormente será obxecto de avaliación.  

Traballar por competencias 
O traballo por competencias implica un cambio metodolóxico significativo, xa que o alumnado adquire un maior protagonismo, mentres que o docente pasa a ser un 
mero xestor do coñecemento, quedando nun segundo plano. 

O alumnado debe desenvolver un pensamento e unha actitude críticos que se fundamenten filosoficamente. Por elo, á hora de traballar esta materia cos seus 
alumnos, optamos pola utilización de métodos activos que favorezan a participación, a socialización, a creatividade, alternando o traballo individual co traballo en 
grupo (3 ó 4 alumnos). Esta liña metodolóxica sitúa ao estudante como protagonista directo da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente sitúase nun 

                                            
1
 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
2
 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
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segundo plano para que o alumnado consiga unha maior autonomía na súa aprendizaxe que lle permita elaborar o seu proxecto de vida, asumindo de forma 
consciente e reflexiva o exercicio da súa liberdade. É moi importante desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, sempre a partir de aprendizaxes que estean 
baseados na experiencia, onde o alumnado poida construír o coñecemento desde a súa propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá ao alumnado coñecer 
e interiorizar os valores éticos de forma comprensiva e significativa. 

O aporte desta materia ás 7 competencias clave é desigual, pois afectan aos contidos desta materia de diferente xeito. Algunhas delas adquiren una importancia 
notoria polo seu carácter instrumental: as competencias lingüística, dixital e aprender a aprender. No estudo desta materia dedicaranse esforzos notorios a adquirir, 
practicar e consolidar nos estudantes ambas competencias. 

As competencias social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresión cultural afectan directamente aos contidos da materia.  

 As actividades e tarefas programadas oriéntase cara a consecución das competencias. A estratexia didáctica básica orientarase á realización de actividades (non 
avaliables) e tarefas avaliables orientadas cara a creación dun “proxecto final” ou produto consistente  na acumulación ordenada destas tarefas no portafolio. 

Proxecto ou produto final creado polo alumnado 

Polo tanto, a tenor do dito anteriormente, a actividade xeral do curso orientarase cara a creación dun portafolio dixital / caderno de clase que recolla todos os 
traballos feitos por cada estudante ao longo do curso.   

Estratexias metodolóxicas 

Os aspectos xerais comentados conducen a unha estratexia na que o uso das TIC vai ser unha peza a ter en conta.. Ensinaremos aos estudante o manexo de 
aplicacións informáticas que faciliten e posibiliten a adquisición de aprendizaxes significativas dun xeito construtivo, ao mesmo tempo que practican e consolidan a 
competencia de aprender a aprender. 
  

4 f) Materiais e recursos didácticos 

Material fotocopiado (unidades didácticas) 
textos filosóficos e antropolóxicos 
Material audiovisual (películas e documentais) 
Aula de informática 
  
  

 4 g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 

 

Rúbricas de avaliación 
 

Para a avaliación dos estándares de aprendizaxe aplicaranse as seguintes rúbricas de avaliación, que se aplicarán ao caderno de cada estudante ou ás 

probas escritas, no caso de facerse. Clasificamos as rúbricas en dous grandes grupos: 
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● Rúbricas de avaliación dos contidos transversais do bloque 1 desta materia.  

● Rúbricas específicas para a avaliación dos contidos de cada bloque. 

Na rúbrica de cada aspecto avaliado aparece un código entre corchetes a súa esquerda que coincide co contido ou cos estándares de aprendizaxe.   

 

Rúbricas de avaliación dos elementos transversais sinalados no Bloque 1. A natureza destes contidos obriga a avalialo ao longo do curso e aplicaranse 
estas rúbricas nos outros bloques. En cada caso farase constar que rúbricas se aplicarán a cada tarefa do caderno. Ao comezo do estudo de cada bloque 
informarase ao alumnado das rúbricas coas que se avaliarán as súas aprendizaxes. 
 

Contidos transversais 

Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

(caderno) Items incluidos 

 

 

● Nombre y apellidos de la 

autora o autor 

● Foto de la autora o autor 

● Todos los títulos de las 

tareas aparecen 

correctamente escritos: , 

Mayúscula inicial, con tildes 

● Licencias 

 

  No falta nada y todo está 

correcto. 
No falta nada pero  algún título 

no está correctamente escrito 

(tiene alguna falta) 

Falta/n alguno: 
● Nombre y apellidos o 

● La fotografía  o  

● Falta la licencia de autor o 

autora 

[RB.TexFil] Lectura de textos 
filosóficos ou 
antropolóxicos 

Identifica las tesis o ideas 
principales del texto y las 
esquematiza en un mapa de 
ideas. 
Localiza citas textuales que 
expresan la/s idea/s 
principal/es 
Resume / explica la 

Identifica las tesis o ideas 
principales del texto y las 
esquematiza en un mapa de 
ideas. 
 
Localiza algunas citas 
textuales que expresan la/s 
idea/s principal/es 

Identifica algunas de las tesis 
o ideas principales del texto y 
las esquematiza en un mapa 
de ideas. 
Localiza algunas citas que 
expresan la/s idea/s 
secundaria/s ignorando las 
principal/es 

Identifica algunas de las 
tesis o ideas principales del 
texto y las esquematiza 
parcialmente o con algún error 
en un mapa de ideas. 
Localiza alguna cita que 
expresan alguna idea/s 
principal/es 

No identifica las tesis o ideas 
principales del texto y no las 
esquematiza o lo hace con 
errores  en un mapa de ideas. 
No localiza citas que expresen 
la/s idea/s principal/es 
No resume / explica la 
argumentación de las ideas. 
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argumentación de las ideas. 
Compara las ideas con las de 
otros pensadores. 

 
Resume / explica la 
argumentación de las ideas. 

Resume / explica la 
argumentación de algunas 
ideas. 

Resume / explica de manera 
poco clara la argumentación 
de las ideas. 

[RB.EstTem] Estructura los 
temas desarrollados 
1. Comienza el desarrollo del 
tema con un párrafo 
introductorio en el que 
resume la/s idea/s central/es 
que desarrolla a continuación 
2. Desarrolla el tema central 
organizando las ideas en 
párrafos que enlaza siguiendo 
un desarrollo lógico del tema. 
3. Cierra el tema 
concluyendo la/s idea/s 
principal/es. 

Incluye las 3 partes. La 
redacción es clara y completa, 
es decir, argumenta / justifica 
las afirmaciones que hace e 
incluso aporta ejemplos claros 
y pertinentes cuando procede. 
Valora de manera personal los 
problemas filosóficos tratados 
en el escrito. 

Incluye las 3 partes. La 
redacción es esquemática, es 
decir, sin argumentar / 
justificar las afirmaciones que 
hace. 
Valora de manera personal los 
problemas filosóficos tratados 
en el escrito. 

Falta la introducción /  
presentación de las ideas o la 
conclusión, o bien o está 
incompleta. 
Incluye todas las demás 

Faltan las partes 1 y 3 o 
están incompletos, aunque sí 
desarrolla el tema, es decir, ni 
presenta / introduce el tema ni 
lo concluye. 

Faltan o están incompletas las 
partes 1 y 3 y el desarrollo del 
tema es incompleto y/o 
desorganizado. 

[RB.CmpDix]

. 

Localiza y descarga nueva 
información de manera 
autónoma. Cita correctamente 
las fuentes 
(Guarda la información en su 
ordenador en Wikis, bases de 
datos...) 
Elabora con ella sus escritos...  

Localiza y descarga 
información de manera 
autónoma, pero no cita las 
fuentes. 
(Guarda la información en su 
ordenador en Wikis, bases de 
datos...) 
Elabora con ella sus escritos...  

Descarga la información 
proporcionada en clase 
mediante enlaces. Cita 
correctamente las fuentes 
(Guarda la información en su 
ordenador en Wikis, bases de 
datos...) 
Elabora con ella sus escritos  

Descarga la información 
proporcionada en clase 
mediante enlaces. No cita 
correctamente las fuentes 
(Guarda la información en su 
ordenador en Wikis, bases de 
datos...) 
Elabora con ella sus escritos, 
pero  con dificultades y 
errores- 

Descarga con dificultad la 
información o no es capaz de 
hacerlo. No cita correctamente 
las fuentes 
(Guarda con dificultad o no es 
capaz de hacerlo la 
información en su ordenador 
en Wikis, bases de datos...) 
Elabora con ella sus escritos, 
pero con muchos errores y 
dificultades. 

[RB.Glosario]  Glosario de 
términos filosóficos y 
antropológicos. Definidos en el 
glosario del cuaderno de clase 

Define todos los conceptos 
filosóficos y antropológcos  
empleando sus propias 
palabras, sin copiar y pegar. 
Aplica / usa en sus escritos 
los conceptos filosóficos y 
antropológicos con rigor y 
apropiadamente. 

Define todos los conceptos 
filosóficos y antropológicos  
empleando sus propias 
palabras, sin copiar y pegar. 
Aplica / usa en sus escritos 
los conceptos filosóficos con 
rigor, si bien comete algún 
error. 

No define 1 concepto y 
emplea sus propias palabras, 
sin copiar y pegar. 
Aplica / usa en sus escritos 
los conceptos filosóficos con 
rigor, si bien comete  errores. 

No define 2 conceptos por 
definir y emplea sus propias 
palabras, sin copiar y pegar. 
Apenas usa correctamente  
conceptos filosóficos. 

Faltan más de 2 concetpos 
por definir o copia y pega de 
libros, internet... 
No usa términos filosóficos en 
el escrito o es caso y/o con 
errores. 

[RB.MapIde] Esquemas / 
Mapas de ideas...  Incluye todas las ideas 

principales y las relaciones 
entre ellas son claras. 

Incluye las ideas principales 
(falta alguna) y las relaciones 
entre ellas son claras 

Incluye las ideas principales 
(falta alguna) pero algunas 
relaciones entre ellas son 
confusas 

El mapa de ideas es 
incompleto y/o con las 
relaciones entre ideas 
confusas o erróneas 

[RB.Presenta] Presentación. 
El escrito es cómodo de leer y 
entender porque... 
● Destaca ideas relevantes, 

  Destaca adecuadamente las 
ideas, conceptos, nombres... 
mediante colores. Recurre a 
listas de viñetas o numeradas 

Utiliza colores, cursivas, 
viñetas... sin hacer un uso 
adecuado pues a veces las 
usa indebidamente: resalta lo 

Presenta un escrito "plano" 
pues no le da relieve mediante 
los recursos propios de los 
editores de texto: negritas, 
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conceptos, nombres... con 
colores, subrayados... 

● Cuando procede, pesenta 
las ideas organizadas y 
jerarquizadas empleando 
listas con viñetas, 
numeradas... 

para presentar, enumerar... 
ideas o aspectos del tema 
desarrollado. 

secundario, emplea mal las 
listas (viñetas u ordenadas) 

cursivas, viñetas… p de los 
elementos que para el mismo 
fin se pueden utilizar 
escribiendo a mano 

[RB.Ortogr]  Corrección 
ortográfica, tildes…    Sin faltas ortográficas, con 

todas las tildes... Excluyendo 
errores tipográficos 

Comente 2 ó 3 faltas o faltan 
algunas tildes. Excluyendo 
errores tipográficos 

Comete más de 3 faltas o 
faltan más de 3 tildes. 
Excluyendo errores 
tipográficos 

 
Rúbricas para a avaliación dos contidos específicos dos distintos bloques temáticos: 

Bloque 1. A antropoloxía como saber  

Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

      

Observación aula 
(participación, 
colaboración no traballo 
en grupo, motivación…) 

Moi satisfactoria Hai, esporádicamente, 
algún problema de 
atención, escasa 
participación, etc. 

Hai algún aspecto no 
que hai moita dificultade 
(por exemplo, na 
participación) 

Hai manifestacións 
relevantes de pouca 
presencia na aula 

Hai manifestacións 
constantes de pouca 
presencia na aula 

Comprensión e 
produción de contidos 

alto grado de conseción comprede e produce 
contidos pero con 
algunha dificultades 

comprende ben pero hai 
dificultades na produción 
ou viceversa 

Hai dificultades 
relevantes tanto na 
comprensión como na 
produción 

Dificultades moi graves 
en ambos aspectos 

 

 
 

Bloque 2. Antropoloxía física: hominización e humanización  
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Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

Realización actividades 
no caderno ou en 
formato dixital 
 

 
todas feitas e 
satisfactoriamente 

 
Faltan actividades 
(menos do 30%), pero 
as que están feitas 
teñen un grao de 
consecución 
satisfactorio 

 
Faltan actividades 
(menos do 50%) e hai 
algún erro na execución 

 
Falta mais do 50% e hai 
abundantes erros de 
execución 

 
Falta mais do 75% e hai 
moitos erros de 
execución  

Comprensión e 
produción de contidos 

alto grado de conseción comprede e produce 
contidos pero con 
algunha dificultades 

comprende ben pero hai 
dificultades na produción 
ou viceversa 

Hai dificultades 
relevantes tanto na 
comprensión como na 
produción 

Dificultades moi graves 
en ambos aspectos 

Observación aula 
(participación, 
colaboración no traballo 
en grupo, motivación…) 

Moi satisfactoria Hai, esporádicamente, 
algún problema de 
atención, escasa 
participación, etc. 

Hai algún aspecto no 
que hai moita dificultade 
(por exemplo, na 
participación) 

Hai manifestacións 
relevantes de pouca 
presencia na aula 

Hai manifestacións 
constantes de pouca 
presencia na aula 

 

 

 

Bloque 3. Antropoloxía cultural  

Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

Observación aula 
(participación, 
colaboración no traballo 
en grupo, motivación…) 

Moi satisfactoria Hai, esporádicamente, 
algún problema de 
atención, escasa 
participación, etc. 

Hai algún aspecto no 
que hai moita dificultade 
(por exemplo, na 
participación) 

Hai manifestacións 
relevantes de pouca 
presencia na aula 

Hai manifestacións 
constantes de pouca 
presencia na aula 
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Realización actividades 
no caderno ou en 
formato dixital 
 

 
todas feitas e 
satisfactoriamente 

 
Faltan actividades 
(menos do 30%), pero 
as que están feitas 
teñen un grao de 
consecución 
satisfactorio 

 
Faltan actividades 
(menos do 50%) e hai 
algún erro na execución 

 
Falta mais do 50% e hai 
abundantes erros de 
execución 

 
Falta mais do 75% e hai 
moitos erros de 
execución  

Comprensión e 
produción de contidos 

alto grado de conseción comprede e produce 
contidos pero con 
algunha dificultades 

comprende ben pero hai 
dificultades na produción 
ou viceversa 

Hai dificultades 
relevantes tanto na 
comprensión como na 
produción 

Dificultades moi graves 
en ambos aspectos 

 

 

 

Bloque 4. Antropoloxía social  

Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

 
Realización actividades 
no caderno ou en 
formato dixital 

 
todas feitas e 
satisfactoriamente 

 
Faltan actividades 
(menos do 30%), pero 
as que están feitas 
teñen un grao de 
consecución 
satisfactorio 

 
Faltan actividades 
(menos do 50%) e hai 
algún erro na execución 

 
Falta mais do 50% e hai 
abundantes erros de 
execución 

 
Falta mais do 75% e hai 
moitos erros de 
execución  

Observación aula 
(participación, 
colaboración no traballo 
en grupo, motivación…) 

Moi satisfactoria Hai, esporádicamente, 
algún problema de 
atención, escasa 
participación, etc. 

Hai algún aspecto no 
que hai moita dificultade 
(por exemplo, na 
participación) 

Hai manifestacións 
relevantes de pouca 
presencia na aula 

Hai manifestacións 
constantes de pouca 
presencia na aula 

Comprensión e alto grado de conseción comprede e produce comprende ben pero hai Hai dificultades Dificultades moi graves 



164 

produción de contidos contidos pero con 
algunha dificultades 

dificultades na produción 
ou viceversa 

relevantes tanto na 
comprensión como na 
produción 

en ambos aspectos 

 

 

Bloque 5. Antropoloxía filosófica  

Aspecto avaliado 

Niveles de logro / Grado de consecución 

4 3 2 1 0 

 
Realización actividades 
no caderno ou en 
formato dixital 

 
todas feitas e 
satisfactoriamente 

 
Faltan actividades 
(menos do 30%), pero 
as que están feitas 
teñen un grao de 
consecución 
satisfactorio 

 
Faltan actividades 
(menos do 50%) e hai 
algún erro na execución 

 
Falta mais do 50% e hai 
abundantes erros de 
execución 

 
Falta mais do 75% e hai 
moitos erros de 
execución  

Observación aula 
(participación, 
colaboración no traballo 
en grupo, motivación…) 

Moi satisfactoria Hai, esporadicamente, 
algún problema de 
atención, escasa 
participación, etc. 

Hai algún aspecto no 
que hai moita dificultade 
(por exemplo, na 
participación) 

Hai manifestacións 
relevantes de pouca 
presencia na aula 

Hai manifestacións 
constantes de pouca 
presencia na aula 

Comprensión e 
produción de contidos 

alto grado de 
consecución 

comprende e produce 
contidos pero con 
algunha dificultades 

comprende ben pero hai 
dificultades na produción 
ou viceversa 

Hai dificultades 
relevantes tanto na 
comprensión como na 
produción 

Dificultades moi graves 
en ambos aspectos 

 

 

Observación e cualificación do traballo na aula e instrumentos para a recollida desta información 
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O traballo de aula e a aprendizaxe do alumnado seguirase atentamente mediante observación directa en clase. Así mesmo, empregarase o portafolio 
/caderno de clase como instrumento de avaliación para analizar e valorar as aprendizaxes.   

  

 

Cálculo da cualificación de cada avaliación 
 
 

Ponderación: 
Probas escritas: 60 % da nota final. 
Traballo de aula e actividades no caderno de clase, aula virtual…: 40%    (o mínimo acadable será o nivel 3 das rúbricas) 

Mecanismo para recuperar unha avaliación non superada 
Para recuperar as avaliación non superadas deberán revisar as tarefas do caderno de clase ou, se é o caso, realizando unha nova proba similar a 

empregada para avaliar. 

Avaliación final sumativa 

 

● Teñen dereito a aprobar o curso os estudantes que obtiveran 5 ou máis puntos nas 3 avaliacións feitas ao longo do curso. 
● A cualificacións final do curso obterase facendo a media aritmética das cualificacións dos bloques estudados durante o curso académico,  
● No mes de xuño practicarase unha proba escrita de avaliación final para aqueles estudantes que non aprobaran todas as avaliacións parciais. 

 

Alumnado que deberá realizar a avaliación final 
Deben presentarse á proba escrita de avaliación final aqueles estudantes que non acadaran o aprobado (5 puntos de 10) en todas as avaliacións parciais 
feitas durante o curso. Cada estudante examinaráse unicamente dos bloques que teña suspensos. Nótese que esta proba escrita final faise sobre os 
bloques de contidos non superados, non sobre todas as avaliacións do curso. 

 

Descrición do tipo de proba 

 
Constará fundamentalmente de preguntas teóricas de amplo desenvolvemento, intercalando cuestións breves ou algún texto dirixido con cuestións. 
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Como se calcula a cualificación final 
Será a media aritmética das 3 avaliacións, é dicir, na avaliación final tomarase en consideración a cualificación de cada avaliación, tras a recuperación 
correspondente se fora o caso, ou tras a proba final de xuño se fóra tamén o caso (recordemos que nesta proba final só se repiten as avaliacións non superadas, 
de xeito que a cualificación destas, unha vez realizada a proba, farán media aritmética coas sí superadas con anterioridade). 
 

Criterios do centro para a promoción 
● Promociona o alumnado que  chegue a un 5 no cómputo total de competencias e comprensión adecuada dos contidos. 

Avaliación extraordinaria 

 

No mes de setembro realizarase unha avaliación extraordinaria aos estudantes que non aprobaran na convocatoria ordinaria de xuño mediante unha proba única 
escrita. 

Descrición do tipo de proba 
A proba escrita será similar á feita no mes de xuño.   

 

Como se calcula a cualificación 
Só se terá en conta a cualificación da proba, xa que se trata dunha proba extraordinaria, e o alumnado terá que obter unha cualificación de 5 puntos para aprobar. 
 

 

4 h) Avaliación do proceso do ensino e da práctica docente.      

Indicadores de logro do proceso de ensino: 

Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa: 
 

Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación      
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foron efectivos 

Abarcaronse tódolos estándares      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

Incorporaronse as TICs ao 
proceso 

     

      

      

 
 

  

 

 

 

4 i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 

pendentes. 

O alumnado que non aprobara esta materia de Antropoloxía de1º de bacharelato na convocatoria de setembro pero que promocionara ao 2º curso manterá 
pendente esta materia e deberá recuperala. 
 

Mecanismos para o seguimento  
O Departamento de filosofía, unha vez informado pola xefatura de estudos dos estudantes coa materia de Antropoloxía de 1º de bacharelato pendente, 
elaborará un plan de traballo e o seu calendario, o plan de recuperación no que se establecerán os traballos que deben realizar os estudantes. Informarse 
puntual e detalladamente ao alumnado afectado. 
Procurarase levar adiante a recuperación da materia dende principio de curso ata mediados do segundo trimestre e aproveitando os períodos de menor 
carga de traballo para o alumnado para non interferir excesivamente na súa dedicación ás materias de 2º, é dicir, os meses de setembro ata principios de 
novembro e xaneiro ata mediados de febreiro. Durante estes períodos redactarán uns traballos preparatorios das 2 probas escritas de recuperación: unha 
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na primeira quincena de novembro e outra na primeira quincena de febreiro, calendario este axustable e adaptable ao calendario escolar do año escolar en 
curso. 
 

Como se avalía  
O plan de recuperación da materia consta de dúas fases: 

1. Dous  traballos escritos  elaborados dende setembro ata febreiro. 
2. Dúas probas escritas: 

a. Unha proba escrita parcial, que versará sobre os estándares de aprendizaxe avaliables correspondentes aos 3 bloques traballados no 
primeiro trimestre. 

b. Unha segunda proba escrita parcial na , que versará sobre os estándares de aprendizaxe avaliables correspondentes aos 2 bloques 
traballados no segundo trimestre. 

 

Descrición do tipo de proba 
1. texto dirixido con cuestións 
2. cuestións que requiran un desenvolvemento de contidos amplo e que impliquen establecer relacións entre distintos aspectos da temática de que se trate 
3. cuestións de desenvolvemento breve 

 
 

  
 

Como se calcula a cualificación final 
1. Os traballos escritos valoraranse sobre 2 puntos cada un (40% da cualificación) 
2. Nas probas escritas (60% da cualificación): 
- O texto valorarase sobre 3 puntos 
- As cuestións amplas sobre 5 puntos 
- As cuestións breves sobre 2 puntos 

  
  

4 k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas     
  
A principio de cada bloque o alumnado contestará un cuestionario con preguntas referentes aos conceptos e ideas relacionados cos contidos do bloque que se está 
iniciar. A súa finalidade será dobre: 

● Detectar a situación da estrutura cognitiva previa coa finalidade de ligar a ela os novos contidos. 
● Medir a calidade conceptual presente e saber que conceptos e ideas deben revisarse coa finalidade de acadar unha aprendizaxe significativa. 

  

 4 l) Medidas de atención á diversidade 
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As capacidades, motivacións e intereses dos nosos alumnos son diferentes. Por esta razón, algúns deles poden requirir unha atención especial. Así pois, cómpre informarse sobre: 
● O número de alumnos e as características físicas da aula. 

● O funcionamento do grupo e a súa disciplina. 

● Os desempeños competenciais prioritarios que hai que traballar no grupo. 

● Dispoñibilidade de recursos, sobre todo, no referente aos medios informáticos. 

● Nivel académico e hábitos de estudo. 

● Experiencias previas en tarefas e traballos colaborativos. 

● Os casos de alumnos que teñan unhas necesidades educativas especiais. 

 
Avaliación inicial 

 
Esta avaliación pode achegar información do grupo e de cada un dos alumnos. Esta avaliación inicial permite: 

 
● Identificar aqueles alumnos que requiran un maior seguimento no seu proceso de aprendizaxe (alumnos con necesidades educativas especiais, altas 

capacidades..). 

● Establecer o procedemento máis adecuado para realizar o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado. 

● Iniciar posibles adaptacións curriculares para aqueles alumnos que o requiran. 

● Decidir que medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamentos, localización de espazos, xestión do tempo, etc. 

● Decidir o modo e os tempos nos que levar a cabo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiais 

 
○ Alumnos e alumnas con déficit auditivo, visual ou motriz, sen unha problemática intelectual ou emocional acusada. Van necesitar fundamentalmente de medios 

técnicos, axudas especiais e sistemas alternativos de comunicación para facilitarlles o seu acceso ao currículo. 
○ Alumnos e alumnas que proceden dun medio sociocultural desfavorecido ou pertencen a unha cultura diferente (como é o caso do alumnado estranxeiro) e que 

presentan dificultades para adaptarse ás tarefas de aprendizaxe que o ciclo propón. 
○ Alumnos e alumnas con dificultades xeneralizadas de aprendizaxe. 
○ Alumnos e alumnas con falta de motivación. 
○ Alumnos e alumnas con dificultades emocionais e conductuais que adoitan xerar dificultades de aprendizaxe. 
○ Alumnos e alumnas con altas capacidades (sobredotación). 

 
Niveis de atención á diversidade 

 

A atención á diversidade debe converterse nun elemento definitorio da práctica docente e reflíctese nestes niveis: 

 
● Atención á diversidade na programación de actividades. 

● Atención á diversidade na metodoloxía. 

● Organización do grupo ou aula. 
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● Atención á diversidade na avaliación. 

● Adaptacións do currículo. 

 

a) Atención á diversidade na programación de actividades 
 

É importante propor actividades de distinto tipo, xa que non todos os alumnos aprenden coas mesmas estratexias, coa mesma motivación, nin tan sequera coa mesma 

intensidade. Algunhas destas actividades poden ser: 

 
● Actividades de repaso e recuperación para os alumnos que vaian máis atrasados. 

● Actividades de ampliación e profundización para os máis avantaxados. 

● Actividades nas que o alumno utilice diferentes estratexias (resolución de casos, debate, análise de datos, lectura e estudo de noticias e artigos de opinión...). 

● Actividades de investigación que favorecen o traballo autónomo e permiten a cada alumno aplicar o ritmo e forma de traballo máis adecuados ás súas 

características individuais. 

● Actividades individuais e grupais. 

● Atenderanse os intereses e motivacións persoais do alumno, permitindo que elixa entre distintos temas para a realización de traballos de investigación. 

 
b) Atención á diversidade na metodoloxía 

 
A atención á diversidade tradúcese, metodoloxicamente, nun tratamento individualizado dos alumnos: 

 
● Adaptaranse os exemplos e casos prácticos á súa experiencia, á realidade cotiá que vive o alumnado. 

● Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas. 

● Procurarase incrementar a súa motivación e curiosidade para cada un dos temas expostos nas unidades didácticas. 

● Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 

● Abordaranse os contidos, sempre que sexa posible, desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 

 
c) Organización do grupo ou aula 
A disposición dos alumnos na aula dependerá da actividade que se estea realizando e, sobre todo, das características dos alumnos (nivel de motivación, dificultades de 
atención, problemas de audición ou visión, etc.). Concretamente, os alumnos con problemas de atención sentarán nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de 
visión. 
d) Atención á diversidade na avaliación 
A avaliación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, a atención á diversidade dos alumnos, posto que ten en conta o nivel de partida do mesmo, 
permite axustar e orientar o proceso de ensino e aprendizaxe ao progreso de cada alumno, e tomar decisións adecuadas ás súas necesidades. Débense utilizar 
instrumentos diversos xa que non todos os alumnos aprenden do mesmo xeito. 
e) Adaptacións do currículo 

Non todos os alumnos adquiren os coñecementos da mesma forma, nin ao mesmo ritmo, nin tan sequera con igual intensidade. Así pois, é importante distinguir os contidos 
e capacidades mínimas dos que non o son. 
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 4 m) Concreción dos elementos transversais 

Esta materia de antropoloxía contibúe a desenvolver elementos transversais, se ben o fai en diferente medida segundo de cal se trate, pois algúns deles vincúlanse 
moi diretamente cos contidos da materia ou coa metodoloxía empregada. Outros, en troques, son colaterais á materia. Así, por exemplo, os catro primeiros 
elementos da seguionte relación trabállanse a diario, practicamente, en cada clase 
 

○ CL  Comprensión lectora 
○ EOE  Expresión oral e escrita 
○ CA  Comunicación audiovisual 

 

mentres que estes outros abordaranse en clase máis ocasionalmente 

○ TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 
○ EMP  Emprendemento 
○ EC  Educación cívica 
○ PV  Prevención da violencia 
○ EV  Educación e seguridade viaria 

  

4 n) Actividades complementarias e extraescolares  

- Se é posible (posto que se trata dun grupo pequeno), na 3ª avaliación visitaremos o castro celta de Baroña e varios petroglifos interesantes da zona 
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 5. FILOSOFÍA 1º Bacharelato 

5 a) Introdución e contextualización. 

 
A materia de Filosofía capacita o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar unha mellor 
comprensión do mundo globalizado e de si mesmo /a. Grazas a esta materia, os alumnos e as alumas adquiren a aptitude de entretecer 
unha defensa racional e razoable da súa autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en vías de globalización. O 
pensamento filosófico achega os coñecementos teóricos e as destrezas prácticas para entender, analizar e propor solucións aos 
desafíos intelectuais e morais do século XXI. Asemade, a materia de Filosofía ofrece os fundamentos conceptuais dos principios e dos 
valores da paz e da seguridade mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade. Os 
métodos filosóficos achegan enfoques plurais e contrastados que permiten albiscar saídas aos problemas que afectan a convivencia 
humana. A aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos disipa o recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e a 
seguridade global e local. 
 
En segundo lugar, a materia de Filosofía impulsa no alumnado o valor da indagación e a reflexión argumentada para descubrir 
prexuízos, xerar claridade respecto a os obxectivos e ao sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar sofismas e 
falacias, resistir a presión arbitraria dos/das superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes, 
humanizar as persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. É por iso que o tratamento na aula desta materia ten que facer 
reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao 
tempo que debe dar visibilidade ao pensamento filosófico na muller. 
 

5 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
No cadro do deseño curricular figuran as competencias clave relevantes para cada estandar educativo. A continuación resumimos a 
contribución da materia de Filosofía ao desenvolvemento das competencias clave . 
 
Comunicación lingüística (CCL). 
A materia de filosofía contribuirá ao desenvolvemento desta competencia clave que é, ademais, instrumental para a aprendizaxe en 
xeral. Practicaremos tanto a expresión escrita no portafolio dixital/caderno de clase como a oral en clase. 
Orientaremos e ensinaremos a realizar escritos estruturados, ben presentados e con pulcritude ortográfica. 
  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
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 Puntualmente utilizaranse ferramentas matemáticas e tecnolóxicas para a realización de tarefas e proxectos. Insistirase na necesidade 
dunha analise crítica da ciencia e a tecnoloxía. 
 
Competencia dixital (CD). 
As actividades programadas contribuirán a que o alumnado aprenda como xestionar a información (busca, selección), transformar a 
información en coñecemento, e crear contidos utilizando ferramentas dixitais. Así mesmo abordaranse os aspectos relacionados coa 
transmisión dos contidos creados (seguridade e licenzas) 
  
 Aprender a aprender (CAA). 
O desenvolvemento desta competencia abordarase dende dúas vertentes: a motivación (seleccionando actividades de interese para o 
alumnado) e a importancia de saber seguir instrucións e procedementos na realización das tarefas. 
 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 As competencias sociais e cívicas están presentes en toda a materia pero serán o núcleo central dos contidos do Bloque 6 (A 
racionalidade práctica) 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor serán fomentados e valorados na realización dos proxectos incluídos na programación 
 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
As aportacións das distintas correntes filosóficas mostrarase como un exemplo de expresión cultural ralacionada co resto do contexto 
histórico. 
 

5 c) Concreción dos obxectivos 

 

Referencias legais 
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia  no seu artigo 26 establece que o Bachar  a desenvolver nos alumnos e as alumnas 
as capacidades que lles permitan: 
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, inspirada polos 
valores da Constitución española e do Estatuto de , que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b. Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma respo
critico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar critic

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

, a lingua gale . 
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou mais linguas estranxeiras. 
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

. 
i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habili .    

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m. Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativ

. 
, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 
Os obxectivos anteriores relaciónanse cos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias… no apartado 
seguinte. Mentres que os que seguen non se mencionan neses cadros polo que non son obxectivos desta materia: 
 

mento persoal e social e impulsar condutas e hábitos saudables. 
. 

 e mellora no contexto dun 
mundo globalizado. 
 

5 d) Deseño curricular 
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No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido no Decreto polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia   No Anexo I Bloque de materias troncais  Filosofía sinala 
os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. Inclúense as actividades especificando a 
temporalización, os instrumentos de avaliación e o grao mínimo de consecución para aprobar.   
 
 
 
  
 

No 
 

 
 

 ) 

1 O Coñecemento Bloque 3 e parte do 4 15 (1ª Avaliación) 

2 O saber científico Bloque 3 9   (1ª Avaliación) 

3 O saber filosófico Bloque 2 12 (1ª Avaliación) 

4 A verdade e a lóxica Bloque 2 12 (2º Avaliación) 

5 Antropoloxía Bloque 4 12 (2ª Avaliación) 

6 A Ética Bloque 5 15 (3ª Avaliación) 

7 A Política Bloque 5 15 (3º Avaliación) 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2: O saber filosófico.        

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Com
p. 

clave 

Actividades 
  

Tem

p 
ses. 

 Instr. de Aval., 
grao mínimo  

e peso na 
cualificación 

  

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
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b 
d 
e 
h 

. 

-

sentidos. 

e vixencia da 
Filoso . 

, 
un saber e unha 
actitude 

. 

ico. 
 

CAA 
 

Lectura e debate sobre textos 
de Hesíodo, o Xénese e 
Aristóteles. (Mito,relixión e 
ciencia) 
 
 
Lectura e comentario do “Mito 
da caverna” de 
 Platón. Distinción entre 
realismo e idealismo. 
 
 
Textos de Berkeley, Locke e 
Kant. 
 
 
Actividades acerca das teorías 
da orixe do coñecemento: con 
textos do empirismo, o 
racionalismo e o apriorismo 
kantiano. 
 
 
 
Comentario de texto con 
cuestións sobre un texto de 
Julián Marías. 
 
 
 
Investigación na Internet da 
demostración de Torricelli da 
presión atmosférica. 
 
 
 
 
 
Lectura e debate dun texto de 
Mario Bunge sobre a 
investigación científica 
 

10 
  

Observación diaria 
10 % 
Grao mínimo:  0.5 
sobre 1 
 
 
Actividades caderno 

de clase 20%   
Grao mínimo:  1 
sobre 2 
 
 
Producción escrita  

10% 
Grao mínimo:  0.5 
sobre 1 
 
 
 
Proba escrita:   60% 
Grao mínimo:  2 
sobre 6 
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   FIB2.1.2. Explica a 
orixe do saber 

saberes pre-
racionais, como o 
mito ou a maxia. 

CCEC 
CSC    

d 
 e 

-

. 

. 

da fi

realidade. 

quefacer fil

. 

CAA 
CSC 

   

b 
d 
e 
g 
h . analiz

ao respecto. 

princ

cada etapa cultural 
europea. 

 

CCEC 

 

   

   CCL       
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importantes do 
pensamento 
occidental. 

 
 
 
 
 
 

Bloque 2: O saber filosófico. Contidos transversais.      

Ob Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Actividades 

  

 

. 

, realizando un 
glosario de termos de forma

. 

 

, sentidos, mito, logos,

a, obxectividade, 
dogmatismo, criticismo, entre outros. 

CCL   

 

estudadas. 

significativ

, relacionando os problemas 
formulados nos textos co estudado na unidade 

, como a oriental. 

, fragmentos 
de textos breves e significativos sobre a orixe da 
e

. 

CCL   

 
 
 

Bloque 3: O coñecemento.        

 
O

 
Contidos 

 
Criterios de 

 
Estándares de 

 
Comp

 
Actividades 

 
Tem

  
Instr. de Aval., 
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b avaliación aprendizaxe . 
clave   p 

ses. 
grao 

mínimo  e 
peso na 

cualificació
n 

  

        
 Observación 

diaria 10 % 
Grao mínimo:  

0.5 sobre 1 
 
 
Actividades 
caderno de clase 
20%   
Grao mínimo:  1 
sobre 2 
 
 
Producción 

escrita  10% 
Grao mínimo:  

0.5 sobre 1 
 
 
 
Proba escrita:   

60% 
Grao mínimo:  3  
sobre 6 
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d 
e 
h 
 o. 

, 
entendemen
to e 
sensibilidad
e. 

. 

intereses; o 
irracional. 
 

de modo claro 
e ordenado as 
prob

significativos. 

FIB3.1.1. 
Identifica e 
expresa de 
xe

. 

CLL Actividades previas: 
rastreando 
precoñecementos 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario dun texto de 
J.L.Pinillos sobre 
conductas instintivas e 
aprendidas. 
 
 
 
O coñecer humano. 
Fontes de coñecemento: 
A percepción. 
 
 
 
 
 
Vídeo de Percepción e 
ilusiones ópticas. 
 
Actividades previas sobre 
a relación entre linguaxe 
e realidade. 
 

11  
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Comentario de textos de 
Sapir e Martinet. 

d 
e 
h 
g 
 

B3.5. 
Problema 

o. 

verdade. 
 
 
 
 

B3.2. Explicar 
e reflexion

xurdiron en 
torno ao seu 
estudo. 

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. 
 

CCE
C      

   

como 

CD 
CSC         
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, 
consenso, 
incerteza, 
interese, 
irracional,

glosario de 
conceptos de 
xeito 
colaborativo, 
usando 
internet. 

d 
e 
h 
i 
l 

da ciencia. 
B3.9. 
Obxectivos 
e 
instrumento
s da ciencia. 

-
dedutivo. 

, 
expon 

modelo. 

CMC
CT 
 

Actividades previas: 
define o que é a ciencia. 
 
 
 
 
Elaboración dun cadro 
sobre as 
semellanzas/diferencias 
entre filosofía, ciencia e 
relixión. 
 
 
 
 
Actividades previas sobre 
os razoamentos 
inductivos, deductivos e o 
método hipotético-
deductivo. 

12  
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. 

-

forma razoada 
e coherente. 

 
 
 
 
Comentario dun texto de 
Carl Hempel con 
cuestións acerca do 
método hipotético-
deductivo. 
 
 
 
 
Comentario do texto  de 
A. Muñoz Molina: 
“Lecciones de ciencias”   

   FIB3.4.2. 

. 

CMC
CT         

   

-

, 
realismo, 
causalidade, 
obxectividade, 
relatividade, 
caos e 
indeterminismo
, entre outros. 

CMC
CT         
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d 
e 
h 
i 
l 

: 
saber e 
praxe. 

transfor

ciencia e cos 
seres 
humanos. 

realidade 
social. 

CMC
CT 
CSC 

     

b 
d 
l 

tecnol

 

. 

, 
identificando 
as 
problem

, relacionando 
os problemas 
formulados 
nos textos co 

FIB3.6.1. 
Analiza 
fragmentos de 
textos breves e 
significativos 
d

, 
entre outros. 

CMC
CT      
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estudado na 
unidade e 
razoando a 
postura propia. 

d 
e 
h 
i 
g 
l 

ciencia. 
ciencia. 

obxectividade 
e a verdade, a 
racionalidade 
tecnol , 
etc. 

CMC
CT      

   

e a ciencia. 

CD 
CSC         
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Bloque 4: A realidade.  

Ob Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Actividades Temp 
ses. 

  

 Instr. de Aval., grao mínimo  e 
peso na cualificación 

D 
e 
h . 

das ciencias que versan 
sobre aspectos particulares 
da mesma. 

abstr
os seus contidos e 
actividade, razoando sobre 
os mesmos. 

CAA    Observación diaria 10 % 
Grao mínimo:  0.5 sobre 1 
 
 
Actividades caderno de clase 
20%   
Grao mínimo:  1 sobre 2 
 
 
Producción escrita  10% 
Grao mínimo:  0.5 sobre 1 
 
 
 
Proba escrita:   60% 
Grao mínimo:  3  sobre 6 
 
 
 
 
 
 
  

d 
e 
h . 

, os principais 
problemas que presenta a 
realidade. . 

CCEC 
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verdadeira 
realidade: o problema 
da aparencia e a 
realidade. 
B4.4 A pregunta pola 
orixe e estrutura do 
real. 

. 
Esencialismo e 
existencialismo. 
B4.6 A necesidade de 
categorizar 
racionalmente o real. 

 

   FIB4.2.3. Realiza u

. 

CAA    

   

realidade, de pensadores

. 

CAA    

d 
e 
h 
i 
g 
l 

pola Natureza. 

. 

mecanicista na 
Modernid

sobre o universo. 

mecanicista newtoniano. 
 

CMCCT    
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continuidade. 

Universo. 

. 

   

asociadas a eses caracteres. 
 
 

    

   FIB4.3.3. Usa con rigor 

, 
espazo, tempo, azar, 
determinismo, 
indeterminismo, 
probabilidade, gaia, caos, 
entre outros. 

    

 
 

Bloque 4: Contidos transversais. 

d 
e 
g 

/ou 
mapas conceptuais 
comparando os diferentes 
caracteres adxudicados 

/ou mapas 
conceptuais comparando os 
diferentes caracteres 

CD    
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h 
i 

, 
en esp

estudadas. 

historicamente ao Universo, 
entendido como totalidade do 
real, 

. 

adxudicados historicamente 

. 

d 
e 
h 

i 

m 

e textos pertencentes a 
outras as do saber 
relacionados coas 
temáticas filosóficas 
estudadas 

, 
epistemolóxicos e científicos 
sobre a comprensión da 
realidade, tanto desde o 
plano metafísico como desde 
o físico, usando con 
precisión os termos técnicos 
estudados, relacionar os 
problemas presentados nos 
textos co estudado nas 
unidades e razoar a postura 
propia 

, 
 

CMCCT 
 

   

   

propias idea

-
, e 

argumenta as súas propias 
ideas de xeito razoado e 
creativo 

CAA    

 
 
 

Bloque 5: A reflexión filosófica sobre o ser humano.      

Ob Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Comp. 
clave 

Actividades Tem
p 

ses. 
  

 

b 
c 

CCL    
  Observación diaria 
10 % 
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d 
e 
 

fica. 

. 

, 
apto, 
reducionismo, 
creacionismo,

, natureza, 
cultura. 

Grao mínimo:  0.5 
sobre 1 
 
 
Actividades caderno 
de clase 20%   
Grao mínimo:  1 
sobre 2 
 
 
Producción escrita  
10% 
Grao mínimo:  0.5 
sobre 1 
 
 
 
Proba escrita:   60% 
Grao mínimo:  3  
sobre 6 
 
 

d 
e 
h 
i 

. 

pensadores xa 
estudados. , 

ou o 
indeterminismo, 
entre outras. 

CMCC
T    

   FIB5.2.2. Analiza 
fragmentos breves 
e signifi

, A. 
Gehlen, M. Harris, 
M. Ponty, entre 
outros. 

CCEC     
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d 
e 
g 
h 
i 
j 

identidade 
propia humana. 

especie. 

identidade propia 
do ser humano. 

CCEC 
CSC 

   

   

capacidade 
creativa que 
caracterizan a 
nosa especie. 

CSIEE 
CCEC 

    

   FIB

seleccionada e 
sistematizada de 
xeito colaborativo. 

CD 
CSC 

    

a 
b 

CSC    
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c 
e 
h 

. mesmo acti

.   

xulgar os seres 
humanos e as 
culturas. 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.4

, 
materialismo e 
individualismo 
helenista. 

corpo e a alma, 
da morte, da 
liberdade. 
B5.6. O 
Renacemento: 
antropocentrism
o e humanismo. 

liberdade. 

, e 
valora

actual da persoa. 

historicamente. 

 

CCEC 
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. 

   FIB5.5.2. A

textos 
significativos e 
breves dos 
grandes 
pensadores. 

CCL       

   

, 
creacionismo, 
antropocentrismo, 
teocentrismo, 
alma, humani

, 
nihilismo, 
existencia, 
inconsciente, 
morte, historia, ou 
transcendencia, 
entre outros. 

CCL       

b 
e 
h 

 

 

B5.

. 

sobre 
semellanzas e 
diferenzas. 

CCEC    



195 

. 

b 
d 
e 
h 

B5.10. 
Algunhas 
claves sobre o 
sentido da 
existencia 
humana. 

sentido, a 
esencia e a 
existencia, o 
eu, a liberdade, 
a morte, o 
destino, o azar, 
a Historia, a 
necesidade de 
transcendencia. 

B5.7. Disertar, de 
forma oral e 
escrita, sob

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. 

existencia 
humana. 

 

CCL 

 
   

   

relacionadas co 
sentido da 
existencia 
humana. 

CCL       

b 
c 
d 
e 
h 

o corpo. 

mente-corpo 

algunhas teo

occidentais sobre 
o corpo humano, 
reflexionando de 
xeito colaborativo 
e argumentando 
os puntos de vista 
propios. 

-
corpo: monismo, 
dualismo, 
emerxentismo; e 
argumenta sobre 
dita
comparando 
semellanzas e 
diferenzas de 

CMCC
T    
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forma 
colaborativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 6: a racionalidade práctica.        

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Comp
. 

clave 

Actividades Te

mp 
se
s. 

  

 Instr. de Aval., 
grao 

mínimo  e 
peso na 

cualificación 

 B2.5.Racion
alidade 
teórica e 
práctica. 
B6.1 Orixe 
da ética 
occidental: 
Sócrates 
fronte aos 
sofistas. 

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

FIB6.1.1. 
Recoñece a 
función da 
racionalidade 
práctica para 
dirixir a acción 
humana, aínda 
recoñocendo os 
seus vínculos 
ineludibles coa 
razón teórica e 
a intelixencia 
emocional. 

CCEC   
 

Observació
n diaria 10 
% 
Grao mínimo:  

0.5 sobre 1 
 
 
Actividades 
caderno de clase 
20%   
Grao mínimo:  1 
sobre 2 
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Producción escrita  

10% 
Grao mínimo:  

0.5 sobre 1 
 
 
 
Proba escrita:   

60% 
Grao mínimo:  3  
sobre 6 
 
 

   

dos sofistas. 

    

a 
b 
c 
d 
e 

, 
conciencia e 
madureza 
moral. 

. . 

CSC    

a 
b 
c 
d 
e 
h 

sobre a 
moral 
humana. 
 B6.4. A 
busca da 
felicidade. 

icas 
sobre a xustiza 
e a felicidade, 
e sobre o 
desenvolveme
nto moral. 

CSIE
E 
CSC 
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B6.5. A boa 
vontade: 
Kant. 

-
. 

B6.7. 
Relativismo 
e 
universalism
o moral. 

ideas, e 
aportando 
exemplos do 
seu 
cumprimento e 
do seu 
incumprimento. 

   

ideas, e 
aportando 
exemplos do 
seu 
cumprimento e 
do seu 
incumprimento. 

CSIE
E 

        

   

moral do 
individuo. 

CSC         

   CCL         
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, 
consenso, 
xustiza, 
eudemonismo, 
hedonismo, 
emotivismo e 
utilitarismo. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

Estado. 

. 

, como 
a orixe e 
lexi

individuo-
Estado, ou a 
natureza das 
leis. 

. 

 

CSC 

 
   

   FIB6.4.2. Utiliza 
con rigor 
conceptos 
como 
democracia, 
Estado, xu

CCL         
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. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.10. A 
Xustiza 
s

. 
B6.11. O 
convenciona
lismo nos 
Sofistas. 

: 
Maquiavelo. 
B6.13. O 
contractualis
mo: Hobbes, 
Locke, 
Rousseau e 
Montesquieu
. 
B6.14. A paz 
perpetua de 
Kant 

capitalismo 
no s.XIX. 
John

segundo 
Marx. 

Popper e a 
Escola de 
Frankfurt. 

. 

-

, os 
sofistas, 
Maquiavelo, 
Locke, 
Montesquieu, 
Rousseau, 
Hobbes, Kant, 
John Stuart 
Mill, Popper ou 
Habermas, 
entre outros. 

 

CCEC 
CSC 
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individuo-
Estado, sobre a 
base do 
pensamento 
dos sofistas, 
Marx e a escola 
de Frankfurt. 

CSC         

   

, 
textos 
significativos e 
breve

. 

CSC         

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

CSC         

a 
b 
c 
d 
e 
h 

 

posibilidades 
alternativas, 
proxectar ideas 

. 

CSC    
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innovadoras e 
avaliar o xa 
experimentado. 

a 
b 
c 
d 
e 
h 

B6.18. 
Legalidade e 
lexitimidade. 

B6.7. Distinguir 
os conceptos 
de legalidade e 
lexitimidade. 

FIB6.7.1. 
Describe e 
compara os 
conceptos de 
legalidade e 
lexitimidade. 

CCL 
CSC 

   

b 
d 
e 
h 
l 

. 

elemento 
distintivo da 
especie 
humana. 

sobre o 
proceso 
creativo. 

CCEC    

b 
d 
e 
h 
n 
p 

as. 

realidade. 

. 

, 
reflex

realizadas por 
tres 

culturais 
fundamentais. 

, 
belez

, 
vangarda. 

 

CCL 
CCEC 
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music

de obras de 
arte para 
explicar os 
contidos da 
unidade. 

CAA 
CCEC 

        

a 
b 
d 
e 
h 
l . , o 

. 

. 

CSC 
CCEC 

   

b 
d 
e 
h 
n 
p 

. A 
beleza. 

B6.11. Analizar 
textos nos que 
se

. 

dos elementos 
fundame

, 
Schelling, 
Hume, Kant, 
Nietzsche, 
Walter 
Benjamin, 

CCEC 
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realidade. 

. 

Gadamer, 
Marcuse ou 
Adorno, entre 
outros, e aplica 
ditas ideas ao 
estudo de 
diversas obras 
de arte. 

 

   

Baroja, A. 
Machado, 
Voltaire, 
Goethe, Sartre, 
Unamuno, 
Borges ou 
Camus, entre 
outros. 

 

CCEC         

   

significativas. 

CCEC         
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d 
g 
h 
n 

. 

significativas 

aprendida. 

internet que 
a
aprendido. 

CD 
CSC 

   

b 
d 
e 

. 

linguaxe, a 
verdade e a 
realidade. 

B6.13. 
Entender a 
importancia da 
comunic
para o 
desenvolveme
nto do ser 
humano e as 
sociedades. 

, 
exordio

concepto 
universal, entre 
outros. 

CCL    

b 
d 
e 

proposiciona
l. 

proposicional, 
aprec

enunciados. 

CAA    
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humanas. 

b 
d 
e do discurso 

discursos. 

. 

 

CCL 

 
   

   

. 

CCL         

b 
d 
e 

n de 
argumentos. demostrativa. 

F

. 

CSIE
E 
CSC 
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apresurada. 

   FIB6.16.2. 
Distingue un 
argumento 
veraz dunha 
falacia. 

CAA         

   FIB6.16.3. 
Analiza e 
comenta t

s. 

CCEC         

b 
d 
e 
m 
p 

empresa 
como 
proxecto 
racional. 

B6.17

. 

CSIE
E    



208 

, 
globalidade, 
valor, entre 
outros. 

b 
e 
m 
p 

proxecto, 
vital e de 
empresa. 

de 
obxectivos. 

mesmas. 

radicais que 
deben estar 

ser?, ..., e 
saber 
argumentar a 
defensa das 
respostas. 

CSIE
E 
CSC 

   

b 
m 
p 

 

B6.36. O

proxecto, 
vital  e 
empresarial. 

 para 
introducir 
racionalidade 
na orixe e 
desenvolveme
nto dun 
proxecto. , a 

trav

. 

CSIE
E    

b CSC    
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e 
m da defensa 

argumentativ
a de 
proxectos, 
fins e 
medios. 

para o

baseado na 
capacidade de 
argumentar 
correctamente, 
para definir e 
comunicar 
correctamente 
o obxectivo 
dun proxecto. 

as

dilemas e 
conflitos dentro 
dun grupo 
humano. 

a 
 m 
n 

desenvolve
mento do 
pensamento 
creativo e 
innovador. 

B6.21. Val

importancia 
das persoas 
emprendedora
s e 

da realidade. 

avance 

da realidade. 

CSIE
E    
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a 
 b 
c 
f 

m 
p 

para 
establecer o 
sistema de 
valores no 
traballo. 

establecer un 
sistema de 
valores que 

, 
sostibilidade e 
competitividade
. 

s
natureza. 

 

CSC 

 
   

   FIB6.22.2 
Valora e diserta 
sobre a 
importancia do 
traballo para 
desenvolvernos 
como seres 
humanos, para 
o avance dunha 
cultura e para 
transformar a 
realidade. 

CSC         

b 
k 

en tanto que 
regul

humana. 
para o avance 
dun proxecto 
persoal e 
colectivo. 

para o avance 
dun proxecto 
persoal e 
colectivo. 

CSC    

 
 



211 

 

Sección bilingüe Galego / Inglés 

 
 

No   ) 

1  Introduction: Resources and procedures 
Presentación dos contidos transversais do bloque 1, 
recursos, infraestructura dixital e metodoloxía. 

3 (1ºAvaliación) 

2 The origin of Philosophy Contidos do Bloque 2: O saber filosófico. 16 (1º Avaliación ) 

3 Knowledge: Epistemology Contidos do Bloque 3: O coñecemento. 18 (1º Avaliación) 

4 Reality: Metaphisycs Contidos do Bloque 4: A realidade. 12 (2º Avaliación ) 

5 The human beings: Anthropology Contidos do Bloque 5: O ser humano desde a filosofía. 12 (2ª Avaliación ) 

6  Action: Ethics, Aesthetics and Politics Contidos do Bloque 6: A racionalidade práctica.  30 (3º Avaliación) 

 

 

Bloque 2: O saber filosófico.        

O
b 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Co
mp. 
clav

e 

Actividades 
  

Te

mp 
ses
. 

 Instr. de Aval., 
grao 

mínimo  e 
peso na 

cualificació
n 
  

b 
d 
e 
h 

historia. 
B2.2. O 
saber 
racional. A 
expl

particular, en 
tanto 

caracte

CAA 
 

2.1.Video: What is 

philosophy good for?   -  
Debate precoñecementos 
2.2.Canción What I am. 

Lectura: Introducción de 
Philosophy files: Big 
questions – Tormenta de 
ideas: 
Relixión/Ciencia/filosofía 
2.3.Videos: Genesis 7 

1 
 
2 
 
 
2 
 
 
1 

Observación 
diaria 20 % 
(rúbrica: FB2OD 
actividades 
1,2,10,12) 
Grao mínimo: 1 
sobre 2 
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-

sentidos. 

. 

. 

. 
 

days creation. Greek 
mythology. Big Bang and 

beyond.- Exemplos 
e definicións das 

caracteristicas do 
pensamento mítico e do 
racional. 
2.4.Videos de Carl 

Sagan sobre os filósofos 
presocráticos. 
2.5.Lectura e 

investigación na 
biblioteca de aula: What 
is reality made of. - 
Esquema das propostas 
dos filósofos 
presocráticos 
2.6.Foro na aula virtual: 

Estructura matemática 

da realidade. 
2.7.Investigación sobre 

o paso do mito ao logos: 
Elaboración dun 
documento explicativo. 
2.8.Comentario de texto. 

Burnet, On the 
presocratics. 

 
3 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 

Actividades 
AV/caderno de 
clase 20% 
(rúbrica 

FB2CC/AV Act 
2.3, 2.5, 
2.6, 2.8, 
2.9) 
Grao mínimo: 1 
sobre 2 
 
 
Producción 
escrita  30% 
(rúbrica para 
composición 
filosófica) 
 
Grao mínimo: 1 

sobre 3 
 
 
 
 
Proba escrita:   
30% 
(proba de 
preguntas curtas, 
respoata múltiple, 
V/F) 
 
Grao mínimo: 1 

sobre 3 
 

   

dos saberes 
pre-racionais, 
como o mito ou 
a maxia. 

CCE
C 
CSC 
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d 
 e 

-

. 

. 

B2.2. 
Id

da realidade. 

FIB2.2.1. 
Identifica, 
relaciona e 
distingu

. 

CAA 
CSC 

2.9.Investigación sobre 

as ramas da filosofía: 
documentos na Internet, 
video: Philosophy rap- 
Elaboración dun 

esquema e un 
glosario. 
2.10.Lectura e debate 

da dun texto de Marx: 
Tese 11 sobre 
Feuerbach. 

1 
 
1 

 

b 
d 
e 
g 
h 

. 
analiz

respecto. 

princ

de cada etapa 
cultural 
europea. 

 

CCE
C 

 

2.11.Video: A brief 

conceptual history of 
Philosophy. *Lectura: 
Dossier on philosophy. 
2.12.Elaboración dun 

mapa conceptual e unha 
liña do tempo de forma 
colaborativa. 

1 
 
2 

 

   CCL         
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importantes do 
pensamento 
occidental. 

 

Bloque 2: O saber filosófico. Contidos transversais.      

O
b 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

Actividades 

  

 

. 

. 

 

FIB2.4.1. Co
, sentidos, mito, logos,

, obxectividade, 
dogmatismo, criticismo, entre outros. 

CCL Actividades 9 e 11 

 B1.1. 

estudadas. 
, i

realidade, como
, como a oriental. 

. 

CCL Acividades 9 e10 

 

Bloque 3: O coñecemento.        

 
O
b 

 
Contidos 

 
Criterios de 
avaliación 

 
Estándares de 
aprendizaxe 

 
Comp. 
clave 

 
Actividades 

  

 
Temp 
ses. 

  
Instr. de Aval., 
grao mínimo  e 

peso na 
cualificación 

  

        
Observación diaria 

20 % (rúbrica: 

FB3OD 
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actividades : 3.1, 
3.2, 3.3, 3.7,3.9, 
3.10 ) 
Grao mínimo: 1 
sobre 2 
 
 
 
 
Actividades 
AV/caderno de 
clase 20% 
(rúbricaFB3CC/AV  
: Act 3.4, 3.6, 3.8, 
3.11,3.12 ) 
Grao mínimo: 1 
sobre 2 
 
 
 
 
 
 
Producción escrita  
30% 
(rúbrica para 
composición 
filosófica) 
 
Grao mínimo: 1 
sobre 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proba escrita:   
30% 
(proba de 
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preguntas curtas, 
respoata múltiple, 
V/F) 
Grao mínimo: 1 
sobre 3 
 
 

 

  
d 
e 
h 
 

B3.1. 

. 

, 
entendement
o e 
sensibilidade. 

. 

intereses; o 
irracional. 
 

de modo claro e 
ordenado as

significativos. 

FIB3.1.1. 
Identifica e 
expresa 

. 

CLL 3.1. Presentación sobre 
“Percepción and 
knowledge”: relización dun 
esquema. 
3.2. Videos “The allegory of 
the cave” e “the rationalism 
of Descartes”: toma de 
notas e esquemas. 
3.3 Lectura e explicación de 
diferentes teorías do 
coñecemento: Elaboración 
dun resumo. 

1 
 
2 
 
2 

 

d 
e 
h 
g 
 . 

B3.

B3.2. Explicar e 
reflexionar sobre 
o problema do 
acc

xurdiron en 
torno ao seu 
estudo. 

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 

CCEC 3.3. Traballo en grupo con 
información explicativa das 
distintas teorías. 
3.4 Comentario de textos: 
James, Ortega, Nietzsche, 
Habermas. 

1 
 
2 
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verdade. 
 
 
 
 

clave que 
manexan. 
 

   FIB3.2.2. Explica 
e contrasta 

, 
coherencia, 
ad

glosario de 
conceptos de 
xeito 
colaborativo, 
usando internet. 

CD 
CSC 

3.5 Investigación de casos 
prácticos para aplicar as 
distintas teorías. 
3.6 Elaboración dun 
glosario. 

1 
1     

d 
e 
h 
i 

CMCC
T 
 

3.7 Lectura da información 

explicativa. Aplicación 
a casos prácticos 

1 
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l 
ciencia. 
B3.9. 
Obxectivos e 
instrumentos 
da ciencia. 

-
dedutivo. 

. 

tipolo
, 

expon 

-

forma razoada e 
coherente. 

modelo. 

 

   FIB3.4.2. 

. 

CMCC
T 

3.8 Caso práctico: 
elaboración dunha hipótese 

1     

   

-

, 
realismo, 

CMCC
T 3.9 Análise de 

casos da historia 
da ciencia: 
“Semmenweis“ e 
“continental drift” 

1     
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causalidade, 
obxectividade, 
relatividade, 
caos e 
indeterminismo, 
entre outros. 

d 
e 
h 
i 
l 

: 
saber e 
praxe. 

ciencia e cos 
seres humanos. 

da te
realidade social. 

CMCC
T 
CSC 

3.10. Investigación e análise 
de exemplos das 
implicación das tecnoloxías 
na realidade social. Debate. 

2  

b 
d 
l 

: 
o problema 
da indu  

. 
propo

, 
relacionando os 
problemas 
formulados nos 
textos co 
estudado na 
unidade e 
razoando a 
postura propia. 

, 
entre outros. 

CMCC
T 

3.11 Lectura de información 
explicativa as teorías 
verificacionistas e 
falsacionistas e localización 
dos conceptos clave en 
textos de Popper, Russell e 
Chalmers. 

2  
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d 
e 
h 
i 
g 
l 

ciencia. e a ciencia. 

,

, etc. 

CMCC
T 

3.12 Foro na aula virtual 
sobre filosofía, ciencia e 
verdade.Fios:Publicidade 
subliminal, lendas urbanas e 
ciencia e técnica como 
ideoloxía. 

1  

   

ent
e a ciencia. 

CD 
CSC        
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5 e)Concrecións metodolóxicas. 

Aspectos xerais 
 
A tenor do establecido na normativa proponse as seguintes liñas metodolóxicas.  O proceso de ensino-aprendizaxe da materia de 
Filosofía non se limita ao ámbito dos coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do alumno, debe 
considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias para un traballo autónomo e, ao mesmo 
tempo, o desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a actitude crítica do alumnado e que 
faciliten a súa inserción na sociedade na que viven. 
O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos previos do alumnado para proceder a partir 
de aí, cun espírito sempre construtivo, á análise crítica dos mesmos. Conforme a este principio, propoñense as seguintes orientacións 
metodolóxicas: 

● A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as ideas se impoñen externamente e vanse 
engadindo unhas a outras. É obriga do profesor evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de 
que sexan os alumnos, nun proceso continuo de intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como 
alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta forma, alcanzar os obxectivos. 

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como vén 
recollido na obxectivos da materia. 

 
Son cinco, ademais dos contidos transversais, os bloques nos que se organiza o currículo, todas elas coa mesma estrutura. 

1. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesor exporá aos seus alumnos na primeira sesión e que lle permitirá obter a 
información necesaria (detectar os seus coñecementos e experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e 
anticipar algúns dos conceptos máis importantes que se irán abordando no resto da unidade.   

2. Durante as seguintes sesións, os alumnos realizarán as actividades (individuais e de grupo)  de diferente natureza.   
3. A actividade do alumando deberá materializarse, sempre que sexa posible, nalgún produto, nalgunha creación súa, que deberá 

recollerse no portafolio/ caderno de clase que posteriormente será obxecto de avaliación. 
 
Traballar por competencias 
 
O traballo por competencias implica un cambio metodolóxico significativo, xa que o alumnado adquire un maior protagonismo, mentres 
que o docente pasa a ser un mero xestor do coñecemento, quedando nun segundo plano. 
O alumnado debe desenvolver un pensamento e unha actitude críticos que se fundamenten filosóficamente. Por elo, á hora de traballar 
esta materia cos seus alumnos, optamos pola utilización de métodos activos que favorezan a participación, a socialización, a 
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creatividade, alternando o traballo individual co traballo en grupo (3 ó 4 alumnos). Esta liña metodolóxica sitúa ao estudante como 
protagonista directo da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente sitúase nun segundo plano para que o alumnado consiga unha 
maior autonomía na súa aprendizaxe que lle permita elaborar o seu proxecto de vida, asumindo de forma consciente e reflexiva o 
exercicio da súa liberdade. É moi importante desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, sempre a partir de aprendizaxes que estean 
baseados na experiencia, onde o alumnado poida construír o coñecemento desde a súa propia experiencia. Esta forma de proceder 
permitirá ao alumnado coñecer e interiorizar os valores éticos de forma comprensiva e significativa. 
A aportación desta materia ás 7 competencias clave é desigual, pois afectan aos contidos desta materia de diferente xeito. Algunhas 
delas adquiren una importancia notoria polo seu carácter instrumental: as competencias lingüística, dixital e aprender a aprender. No 
estudo desta materia dedicaranse esforzos notorios a adquirir, practicar e consolidar nos estudantes ambas competencias. 
As competencias social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresión cultural afectan diretamente aos contidos da 
materia. 
 As actividades e tarefas programadas oriéntase cara a consecución das competencias. A estratexia didáctica básica orientarase á 
realización de actividades (non avaliables) e tarefas avaliables orientadas cara a creación dun “proxecto final” ou producto. 
 
Proxecto ou produto final creado polo alumnado 
Polo tanto, a tenor do dito anteriormente, a actividade xeral do curso orientarase cara a creación  dunha serie de producións que 
quedarán recollidas na aula virtual do centro ou nos cadernos de clase. Os proxectos propostos son: 
A elaboración dunha linea do tempo da filosofía occidental feita de xeito colaborativo. 
A preparación dunha exposición de traballos sobre a relación de ética e estética. 
A organización da simulación dunha campaña electoral. 
 
Como proxecto final para o alumnado da sección bilingüe propoñemos: a elaboración dunha revista dixital co tema “What has philosophy 
ever done for us” 
 
Estratexias metodolóxicas 
Na medida do posible utilizaranse ferramentas informáticas que faciliten e posibiliten a adquisición de aprendizaxes significativas dun 
xeito construtivo, ao mesmo tempo que practican e consolidan a competencia de aprender a aprender. Outras estratexias serian: 
Memorización comprensiva 
Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa… 
Elaboración de sínteses 
Comentarios de textos, gráficos… 
Resolución de problemas 
Estudo de casos 
Simulacións 
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Secuenciación do traballo na aula 
 
Os recursos didácticos, actividades, tarefas, sistema de avaliación etc… estarán a disposición do alumnado a ser posible na aula virtual 
do centro. Accederán a el identificándose co seu usuario e contrasinal.   
 
A materia presentarase en bloques temáticos, un para cada un dos bloques do currículum. Estes  bloques de contidos impartiranse 
como secuencias didácticas  cunha estructura común. 
 

1. O estudo de cada bloque comeza coa análise das ideas, conceptos e coñecementos previos procurando provocar nos estudantes 
un conflito cognitivo entre o que saben ou cren saber e o que van aprender. Ao mesmo tempo preséntaselles os contidos do 
bloque. 

2. Os contidos, actividades e tarefas facilítanselle nun paquete contidos integrado no curso virtual. Este paquete inclúe tamén todos 
aqueles recursos multimedia que se lles quera transmitir e mesmo algunhas ligazóns para que comecen a investigar en Internet 
de xeito autónomo. 

3. Na aula virtual inclúense algunhas actividades que por diversas razóns non se podan inserir no paquete de contidos. 
. 

Outras decisións metodolóxicas:   
 
Na sección bilingüe contas coa colaboración dunha auxiliar lingüística para mellorar a competencia comunicativa do alumnado. 
Procurarase realizar agrupamentos flexibles con tarefas diferenciadas. 
 
 

5 f) Materiais e recursos didácticos 

Non se sinala ningún libro de texto.  Iremos elaborando os nosos propios materiais que poremos a disposición do alumnado a través da 
aula virtual . 
 
 

5 g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 

 

Avaliación continua 
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O obxectivo fundamental da avaliación debe ser mellorar a aprendizaxe do alumnado. Para logralo, é conveniente diversificar as 
ferramentas que nos van a permitir obter as evidencias de aprendizaxe, así como dispor de tempos e espazos na aula destinados á 
avaliación dos diferente elementos que integran o proceso educativo. 
 
O centro contempla a celebración de tres sesións de avaliación nas seguintes datas: 
1ª avaliación: 16- 17 de decembro 
2ª avaliación: 16-17 de marzo 
3ª avaliación: 23 de xuño. 
 
Para calcular a cualificación de cada avaliación utilizaranse os seguintes instrumentos coa ponderación indicada: 
O D: Observación diaria na aula (10%) 
CC Caderno de clase l (20%) 
AE: Actividades escritas (10%) 
PE: Probas escritas (60%) Realizaranse polo menos dúas por avaliación. 
 
A cualificación de cada avaliación será o 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. 
 
Como medida especial de atención á diversidade poderase alterar a ponderación anterior para dar mais peso a actividades de 
investigación (no caso de alumnado de altas capacidades)  ou variar o tipo de probas (no caso de alumnado con TDA ou probemas 
similares) 
 
Mecanismos  de recuperación. 
O alumnado que non acade o grao mínimo de consecución indicado poderá realizar as seguintes actividades para recuperalos: 
CC/AV: Actividades no caderno de clase / aula virtual: Terá que repetir actividades ou realizar outras específicas asignadas polo 
profesorado. 
PE: Probas escritas: Terá que repetir unha proba do mesmo tipo. A proba pode incorporarse ás da seguinte avaliación ou realizarse por 
separado en función do tempo dispoñible. 
 
Avaliación final 
A cualificación final será a media das cualificacións parciais sendo preciso acadar un mínimo de 2 puntos  en cada cualificación parcial 
das probas escritas. 
Realizarase unha proba final para o alumnado que non acade durante o curso o mínimo dos 5 puntos necesarios para aprobar a 
materia. 
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Avaliación extraordinaria 
Realizarase unha proba extraordinaria para o alumnado que  perdera o dereito ao  procedemento de avaliación continua ou que perdera 
o dereita á mesma como consecuencia dunha sanción ou dunha circunstancia especial que a fixera irrealizable. O mesmo tipo de proba 
servirá para a proba extraordinaria de setembro. 
 
 

Sección bilingüe galego/inglés: 

 
Para calcular a cualificación de cada avaliación utilizaranse os seguintes instrumentos coa ponderación indicada: 
 
O D: Observación diaria na aula (20%) 
CC/AV: Actividades no caderno de clase / aula virtual (20%) 
PE: Probas escritas (60%) Realizaranse dúas por avaliación: 

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

 
A cualificación de cada avaliación será o 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. 
 
Utilizaranse as seguintes rúbricas xenéricas como modelo. As rúbricas específicas van incluídas nos bloques temáticos. 
 
O D: Observación diaria na aula 

 Nunca   As veces  1 Case sempre  
1,5 

Sempre  2 

Está atent@ e segue as explicacións. 0 0.25 0,3 0.5 

Participa voluntariamente nas 
actividades de clase. 

0 0.25 0,4 0.5 

Contesta adecuadamente ás cuestións 
do profesorado. 

0 0.25 0.5 0,5 

Colabora nos traballos de grupo. 0 0.25 0,3 0,5 
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CC/AV: Caderno de clase / Aula virtual 

 Nunca Ás veces Case sempre Sempre 

Ten ben feitas as actividades no CC/AV 0 0,50  1 1.5 

 O traballo está ben presentado 
respectando as datas de entrega 

0 0,25 0.25 0.5 

 
EE:  Expresión escrita 
Composición filosófica 

 Non Si pero presenta 
algunhas 
deficiencias 

Si pero pode 
mellorarse 

 Cumpre 
todas as 
especificación
s 

O texto está ben estructurado en 

parágrafos e a idea / tema principal 

está ben identificada. 

 
0 

 
0,4 

  
 0,8 

 
1 
  

Inclúe referencias a temáticas 
relaciondas do curriculo. 

0 0,4  0,8 1 

Utiliza o vocabulario específico 

apropiado e mostra orixinalidade e 

creatividade, especialmente na 
redacción das conclusións 

 
0 

 
0.4 

  
0,8 

 
1 

 

 
 

5 h) Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente. 

Realizarase un seguimento do proceso utilizando a seguinte rúbrica: 
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Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación 
foron efectivos 

     

Abarcaronse tódolos estándares      

Incorporaronse as TICs ao proceso      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

      

      

 
 

 
 

5 i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

Non hai alumnado nesta situación. 

 

5 j) Organización dos procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

Non procede. 
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5 k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas 

 

Avaliación inicial 
Na segunda semana do curso realizarase unha avaliación inicial que consistira na lectura ou visualización dun material escrito ou 
audiovisual e a posterior realización de actividades (resposta a preguntas, comentario do texto…). A finalidade é detectar deficiencias 
nas competencias básicas para tomar decisións metodolóxicas tanto dun xeito individual como colectivo. 
 

5 l) Medidas de atención á diversidade 

Atención á diversidade na metodoloxía 
A atención á diversidade tradúcese, metodoloxicamente, nun tratamento individualizado dos alumnos: 
Adaptaranse os exemplos e casos prácticos á súa experiencia, á realidade cotiá que vive o alumnado. 
Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas. 
Procurarase incrementar a súa motivación e curiosidade para cada un dos temas expostos nas unidades didácticas. 
Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 
Abordaranse os contidos, sempre que sexa posible, desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 
 
Organización do grupo ou aula 
A disposición dos alumnos na aula dependerá da actividade que se estea realizando e, sobre todo, das características dos alumnos 
(nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición ou visión, etc.). Concretamente, os alumnos con problemas de 
atención sentarán nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de visión. 
 
Medidas extraordinarias 
No caso de detectarse alumnado que precisase de medidas extraordinarias elaboraríase un protocolo de actuación en colaboración co 
departamento de orientación do centro. As decisións quedarán recollidas no libro de actas do departamento e nos documentos de 
seguimento da programación. 
 

5 m) Concreción dos elementos transversais 

A concreción vai incluída no deseño curricular. Colaborarase cos distintos equipos dinamizadores do centro  (Normalización lingüística, 
TICs…) para incorporar os distintos elementos proposto no proxecto de centro. 
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5 n) Actividades complementarias e extraescolares 

A sección bilingüe de filosofía organizará unha viaxe a Londres. 
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6. ÉTICA APLICADA. 1ºBacharelato 

6 a) Presentación 

 
A proposta da “Ética aplicada” como materia de libre configuración de centro é consecuencia das seguintes consideracións: 
O Departamento de Filosofía do IES Virxe do Mar ten dispoñibilidade horaria para impartir materias que completen a oferta educativa do 
centro. 
 
A materia, cunha carga lectiva dunha hora semanal, mellora as posibilidades do alumnado de 1º de bacharelato para combinar as 
materias optativas deste curso coa finalidade de elixir un itinerario acorde coas súas expectativas académicas. 
 
O enfoque práctico da materia permite desenvolver moitas competencias clave nas que o alumnado presenta deficiencias e cuxo 
desempeño é básico no resto das materias do curso. Deste xeito poderíase mellorar a competencia lingüística, a dixital e a de aprender 
a aprender. 
 

6 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

As competencias clave seleccionadas para traballar nesta materia son as seguintes: 
Comunicación lingüística (CCL). 
Competencia dixital (CD). 
Aprender a aprender (CAA). 
Competencias sociais e cívicas (CSC). 
Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

6 c) Concreción dos obxectivos 

A materia “Ética aplicada” contribuirá a que o alumnado acade os seguintes objectivos do bacharelato: 
 

, que fomente a corresponsabilidade 
na . (a) 
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. 
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.(b) 

, e en particular a violencia contra a
.(c) 

, a lingua galeg .(e) 
.(g) 

.(h) 
, como fontes de formación e enriquecemento cultural.(l) 
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6 d) Deseño curricular 

Temporalización: 

1º trimestre: Bloque 3. Moralidade e legalidade. Uds: 1.Conflictos entre valores morais e códigos legais  2.A xustiza nun mundo 

globalizado. 

2º trimestre: Bloque 1. Dilemas morais nas relacións interpersoais 

3º trimestre:  Bloque 2. As implicacións morais dos avances científicos e tecnolóxicos 
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 Bloque 2. As implicacións morais dos avances científicos e tecnolóxicos 
Ob Contidos Criterios de 

avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Actividades Instrumentos e procedementos 
de avaliación 

% Grao 
mín. 

Tempora- 
lización 

 

        

a 
b 
c 
e 
g 
h 
i 

B2.1. O 
impacto dos 
proxectos 
científicos e 
tecnolóxicos na 
acción moral 
B2.2. Os 
códigos 
deontolóxicos 
en distintos 
ámbitos 
profesionais. 

B2.1. Comprender 
e analizar as 
consecuencias 
morais dos 
avances científicos 
e tecnolóxicos. 
B2.2 Entender a 
relevancia e a 
problemática dos 
códigos 
deontolóxicos nos 
ámbitos da 
bioloxía, tecnoloxía 
e investigación en 
xeral. 

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

 

 

    

   EAB2.1.2 Investiga 
distintos casos de 
conflitos entre valores 
persoais e  códigos 
profesionais. 
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6 e) Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía parte dun enfoque centrado no alumnado no que o profesorado exerce de guía e organizador das distintas tarefas 
realizadas na aula. A partires dos tres bloques de contidos desenvolveranse diferentes actividades prácticas de investigación, 
elaboración de materiais, presentacións e debates de propostas. A base das investigacións serán distintas manifestacións artísticas e 
culturais (filmes, curtas, cancións, viñetas..) nas que se analizarán diferentes manifestacións da dimensión moral do ser humano. 
 

6 f) Materiais e recursos didácticos 

Non hai libro de texto. Utilizaranse recursos de elaboración propia e materiais audiovisuais da biblioteca do centro e recursos en liña. 

6 g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

A avaliación realizarase mediante os seguintes instrumentos básicos: 
A observación do traballo na aula que quedará recollido no caderno do profesorado. 
O caderno de clase no que se recollerán as actividades e tarefas correspondentes. 
Actividades realizadas en formato dixital. 
  
Avaliación continua: 

Observación diaria na vida da aula: participación en debates, colaboración nos traballos en grupo, atención, interese  (20%) 
Actividades no caderno de clase: (80%) 

-Elaboración de esquemas, composicións e presentacións coa información relevante, traballo con textos (60%) 
-Expresión escrita, calidade argumentativa, profundidade nas reflexións, orde na composición de textos... (20%) 

 
Instrumentos de recuperación 
-Proba escrita con cuestións (curtas pero tamén de desenvolvemento amplo dos contidos) acerca de todos os contidos desenvolvidos   
(80%) 
-Participación en debates, atención e interese na aula e colaboración nos traballos en grupo  (20%) 
 
Avaliación final 
A cualificación será o resultado de facer a media das obtidas durante o curso 
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Criterios de promoción 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 pero na sesión final de avaliación teranse en conta os criterios de promoción establecidos 

polo centro. 

 

6 h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Farase un seguimento trimestral que quedará recollido no libro de actas do departamento. 

6 i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes. 

Non hai alumnado nesa situación. 

6 k) Deseño da avaliación inicial   

Nas primeiras semanas do curso levarase cabo unha valoración inicial do alumnado respecto a capacidade de razoamento verbal e 
madurez mental  a partires de actividades orais sobre temas relacionados cos contidos da materias. 

6 l) Medidas de atención á diversidade. 

Atención á diversidade na metodoloxía 
A atención á diversidade tradúcese, metodoloxicamente, nun tratamento individualizado dos alumnos: 
Adaptaranse os exemplos e casos prácticos á súa experiencia, á realidade cotiá que vive o alumnado. 
Partirase do nivel de desenvolvemento dos alumnos e das súas ideas previas. 
Procurarase incrementar a súa motivación e curiosidade para cada un dos temas expostos nas unidades didácticas. 
Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 
Abordaranse os contidos, sempre que sexa posible, desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 
 
Organización do grupo ou aula 
A disposición dos alumnos na aula dependerá da actividade que se estea realizando e, sobre todo, das características dos alumnos 
(nivel de motivación, dificultades de atención, problemas de audición ou visión, etc.). Concretamente, os alumnos con problemas de 
atención sentarán nas primeiras filas, así como os que teñan problemas de visión. 
 
Medidas extraordinarias 
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No caso de detectarse alumnado que precisase de medidas extraordinarias elaboraríase un protocolo de actuación en colaboración co 
departamento de orientación do centro. As decisións quedarán recollidas no libro de actas do departamento. 
 

6 m) Concreción dos elementos transversais 

A materia implica educar en valores durante todo o curso, pero presentaremos especial atención ás actitudes sexistas, racistas e 
xenófobas para promover o respecto aos demais aínda que pensen distinto, asi como á liberdade de expresión. 
Outros elementos quedan pendentes de concreción ata dispoñer do proxecto do centro. 
 

6 n) Actividades complementarias e extraescolares   

Dada a reducida carga horaria e o carácter optativo da materia (non é impartida a grupos completos) non se contemplan actividades 
específicas pero colaborarase con outros proxectos do centro. 
 
 

7.  Historia da Filosofía 2º Bacharelato 

 

a) Introdución  

        

Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde unha perspectiva histórica ás ideas que se presentaron nas materias de 

Filosofía de cuarto de ESO e Filosofía de primeiro de bacharelato, contribúe ao desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que 

permite tomar conciencia do seu ser como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que hai 

arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou modificalas, ou asumilas como parte de si. 
Historia da Filosofía non se presenta como un percorrido cronolóxico polas ideas do pensamento occidental sen máis; tampouco debería ser un simple compendio 

de autores e autoras, senón un intento de achegamento ao esforzo do ser humano por comprender a realidade e o propio ser humano en todas as súas 

dimensións. Trátase dunha investigación que nos fará máis libres, permitiranos comprender o pasado e o presente, e proxectar solucións sobre os problemas que 

se nos formulen no futuro. É no pensar de "outros/as" (e con "outros/as") como se foi configurando ao longo da historia das ideas, como lograremos estimular o 

noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano, que nos leve a xerar as nosas propias ideas tendo en conta de onde proceden e respectando as persoas 

que non pensan coma nós. Ese pensar a través do diálogo de distintos/as autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias cara á verdade 

respecto aos problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa existencia constitúe a Historia da Filosofía. E nese percorrido, o 
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alumnado deberá reflexionar sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que debe coñecer o 

pensamento filosófico na muller. 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato pola súa propia natureza e polo xeito que está articulada, e permite o 

desenvolvemento persoal e social como cidadán ou cidadá, así como o desenvolvemento profesional no futuro, xa que, como materia terminal do bacharelato, 

adquire tamén a dimensión de propedéutica para un amplo abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás alumnas 

de bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias: 
a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentacións, análises de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, 

exposicións orais e escritas, ensaios filosóficos, etc. 
b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de aprendizaxe da materia que poñen o alumnado en relación co 

proceso de formación e transformación da sociedade humana desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus problemas e as respostas que se deron ao 

longo da historia. 
c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si mesmo, ao consolidar esta faceta noutros ámbitos, 

así como de cara ao futuro. Xa que logo, pídese reflexionar, aprender en equipo, comprender e explicar, etc. 
d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, utilizando ferramentas informáticas para realizar presentacións, 

procuras en internet, etc. 
e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións culturais, xa que se recorre constantemente ao diálogo 

entre épocas e autores/as anteriores, facendo unha revisión das súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel histórico. 
A consecución destas competencias clave por parte do alumnado non se levará a cabo sen un cambio a nivel metodolóxico no proceso de ensino e aprendizaxe. 

Este cambio hase concretar na práctica de traballo na aula e na metodoloxía, que lle ha permitir o desempeño ao alumnado dun alto grao de dominio das 

competencias, apoiándose na aprendizaxe cooperativa e a resolución conxunta de casos ou problemas, que permitan xeneralizar estratexias e aplicalas en 

situacións similares e reais, aprendendo dos demais. Pódense utilizar procedementos de avaliación variados, como por exemplo rúbricas, escalas, probas orais e 

escritas, portafolios e traballos de clase, posibilitando a participación do alumnado no seu proceso de avaliación. 
Outro aspecto salientable da materia de Historia da Filosofía é o tratamento dos elementos transversais que corresponden ao bacharelato, destacando 

nomeadamente a comprensión e a expresión orais e escritas en todos os bloques da materia, ou o uso das tecnoloxías da información e da comunicación como 

elemento transversal no propio currículo da materia, entre outros. 
A materia está organizada en cinco bloques: o primeiro é transversal e, por tanto, reaparecerá ao longo de todo o currículo, trátase da análise de textos, a 

argumentación, as ferramentas de investigación propias da filosofía e as aplicacións das tecnoloxías da información e da comunicación na materia; os outros catro 

bloques corresponden coas catro épocas máis relevantes da historia no relativo ao pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a Modernidade e a Ilustración e a 

filosofía da Idade Contemporánea, que chega a ocuparse de autores/as e problemas actuais. Estes catro bloques están estruturados a través de autores/as 

salientables, dos/das que se sinala a súa terminoloxía, os textos máis representativos e as súas teorías características, e se contextualizan con outros/as 

autores/as ou épocas, resaltando á súa vez as súas contribucións á sociedade e á súa época. 

7 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 



238 

Referencias normativas 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

establece 7 competencias clave, que na Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 

criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, descritas no anexo I desta Orde. 

● Comunicación lingüística (CCL). 

A materia de historia da filosofía contribuirá ao desenvolvemento desta competencia que é, ademais, instrumental para a aprendizaxe en xeral. 

Practicaremos tanto a expresión escrita  como a oral en clase. 
Orientaremos e ensinaremos estes aspectos:  

● Realizar escritos estruturados,  

● ben presentados  

● con pulcritude ortográfica.  

 

● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

A contribución desta materia a esta competencia apenas será significativa pola natureza dos contidos desta materia.  

● Competencia dixital (CD). 

Esta é unha competencia básica polo que ten de instrumental. As TIC serán unha ferramenta a utilizar no desenvolvemento desta materia. 

● Aprender a aprender (CAA). 

Ao igual que a competencia dixital, esta é outra competencia básica. Non só trataremos de ensinar antropoloxía senón que ademais, e sobre todo, 

ensinaremos a procesar información tomada de fontes alleas, Internet especialmente, para convertela en coñecemento. 

● Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Esta materia contribuirá ao desenvolvemento desta competencia. Os contidos aportarán ao alumnado máis coñecementos para adoptar e entender a nosa 

cultura e a nosa sociedade presentes.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
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● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

O desenvolvemento dalgún traballo no que a iniciativa dos propios estudantes sexa que dirixa a súa elaboración: planificación, organización, xestión de 

recursos, creación, comunicación, publicación… contribuirá a esta competencia fomentando a iniciativa e autonomía. 

● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O estudo da historia da filosofía debe aportar as bases teóricas que permitirán ao alumnado comprender os fundamentos da nosa cultura, do pasado, da 

nosa sociedade. Evidentemente a profundidade nestas fundamentacións poderán ser as que o horario escolar de desta materia permitan, pois sendo moito 

o que deberían aprender, non son moitas as horas dedicadas a elo.  

 

 

7 c) Concreción dos obxectivos   
O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

: 
, desde un

edade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igu

. 

icaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

. 

. 

. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
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l. Compren

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido . 

 

Os obxectivos anteriores relaciónanse cos contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias… no apartado seguinte.   

 

7 d) Deseño curricular  

No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido no Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia   Historia da Filosofía
3
  sinala os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias. A eles engádense en varias columnas máis: 
1. Os materiais de referencia e as actividades 
2. A temporalización, matizando o mes no que se abordarán eses estándares e o número de sesión inicialmente estimadas. 
3. O grao mínimo de consecución para aprobar, expresando mediante o nivel de logro que deberá acadarse na rúbrica aplicada para avaliar. 
4. O peso na cualificación, expresado en porcentaxe. 
5. Instrumentos de avaliación, indícase o código da rúbrica que se aplicará para avaliar. 
6. Elementos transversais abordados. 

 
Lenda das abreviaturas empregadas: 

● Competencias clave 
○ CCL  Comunicación lingüística 
○ CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 
○ CD  Competencia dixital 
○ CAA  Competencia aprender a aprender 
○ CSC  Competencias sociais e cívicas 
○ CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
○ CCEC  Conciencia e expresións culturais 

● Material de referencia 
Recursos: 
-Textos significativos dos distintos autores (TE) 
-obras de apoio: Gaadner: el mundo de Sofía, libros de texto (LA) 
-material audiovisual (MA) 
--Unidades didácticas facilitadas polo profesorado (UD) 

                                            
3
 Páxinas 25.854 á 25.868 do DOGA ou 420 á 435 do arquivo PDF 

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/buscarAnunciosPublico.do?method=listado
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Tarefas 
-Elaboración  de mapas conceptuais ou presentacións en formato dixital de cada un dos bloques de contidos (MP/PD) 
-Realización de comentarios de texto (CT) 

            -test e cuestionarios (TETS/CU) 
            -Debates(de) 
  

● Grao mínimo de consecución para aprobar 
○ Establécese polo nivel  na asimilación de contidos,  o rigor conceptual tanto na produción oral como escrita, elaboración dos comentarios de texto,  

a calidade da expresión oral e escrita e a observación da vida da aula 
● Procedementos de avaliación 

○ CU Cuestionarios de resposta múltiple, completar ocos, asociar respostas… 
○ OA  Observación sistemática do traballo do alumando 
○ PE Probas específicas, orais ou escritas 
○ POE Producións orais ou escritas (comentarios de texto, fundamentalmente) 
○ TC Traballo de clase 
○ TE Textos escritos 
○ PD        Produción dixital 

● Instrumentos de avaliación 
○ CC caderno de clase 
○ LC Lista de control 
○ CU Cuestionarios 
○ PE       Probas escritas 
○ PD       Produción dixital 
○ UD       Unidades didácticas 

. 
 

● Elementos transversais 
○ CL  Comprensión lectora 
○ EOE  Expresión oral e escrita 
○ CA  Comunicación audiovisual 
○ TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación 
○ EMP  Emprendemento 
○ EC  Educación cívica 
○ PV  Prevención da violencia 
○ EV  Educación e seguridade viaria 

 
● Nalgúns estándares de aprendizaxe aparece tanto en “Temporalización, Número de sesións” como en “Peso na cualificación” a expresión “Transversal”, 

que indica que ese estándar non ten asignado un tempo concreto pois trabállase xunto cuns contidos concretos que si teñen asignada/s sesión/s. 
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Bloque 1. Contidos transversais 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal
. 

Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

M

es  
Ses 

b 
d 
e 
h 

B1.1. 

Comentario de 

texto. 
B1.2. Diálogo 

filosófico e 

argumentación. 

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 textos 

filosóficos dos 

distintos 

autores 

T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Transv

ersal 
PE 
TC 
OA  

CL 
EOE 

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 

TE T

r

a

n

s

v

e

r

s

al 

 3/4 Trans

versal 
PE 
TC 
OA 

CL 
EOE 

HFB1.1.3. Argumenta a 

explicación das ideas 

presentes no texto, en 

relación coa filosofía do/da 

CAA 
CCL 

TE T

r

a

n

 3/4 Transv

ersal 
PE 
TC 
OA 

CL 
EOE 



243 

autor/a e os contidos 

estudados. 
s

v

e

r

s

a

l 

a 
b 
c 
d 
e 

B1.2. Diálogo 

filosófico e 

argumentación. 

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 
CSI

EE 

 

  

UD T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Transv

ersal 
POE 
OA 

CL 
EOE 
EMP 

HFB1.2.2. Utiliza o diálogo 

racional na defensa das 

súas opinións, e valora a 

diversidade de ideas e, á 

vez, apoiándose nos 

aspectos comúns. 

CSC 
CAA 

POE T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Trans

versal 
POE 
OA 

CL 
EOE 
EC 
EMP 

b 
d 
e 

B1.3. 

Ferramentas de 

aprendizaxe e 

B1.3. Aplicar 

adecuadamente as 

ferramentas e os 

HFB1.3.1. Sintetiza 

correctamente a filosofía de 

cada autor/a, mediante 

CAA UD 

 

T

r

a

 3/4 Trans

versal 
TC 
POE 
OA 

EOE 
EMP 
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g 
m 

investigación da 

filosofía. 
procedementos do 

traballo intelectual á 

aprendizaxe da 

filosofía, realizando 

traballos de 

organización e 

investigación dos 

contidos. 

resumos dos seus contidos 

fundamentais, e clasifícaos 

nos núcleos temáticos que 

atravesan a historia da 

filosofía: realidade, 

coñecemento, ser humano, 

ética e política. 

n

s

v

e

r

s

a

l 

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 

UD T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Trans

versa

ñ 

TC 
POE 
OA 

EOE 

HFB1.3.3. Selecciona 

información de distintas 

fontes, bibliográficas e de 

internet, e recoñece as 

fontes fiables. 

CD 
CAA 

-Aula 

informática 
-Obras de 

consulta 

T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Trans

versa 
TC 
POE 
OA  
TIC 

EOE 

 

HFB1.3.4. Realiza 

redaccións ou disertacións, 

CSI

EE 
-UD 

-Aula 

T

r

 3/4 Trans

versal 
TC 
POE 

EOE 
EMP 
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traballos de investigación e 

proxectos que impliquen un 

esforzo creativo e unha 

valoración persoal dos 

problemas filosóficos 

formulados na historia da 

filosofía. 

CAA informática 
-Obras de 

consulta 

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

OA 
TIC 

d 
g 
m 

B1.4. Aplicación 

das 

competencias 

de tecnoloxías 

da información 

e da 

comunicación á 

historia da 

filosofía. 

B1.4. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación na 

realización e na 

exposición dos 

traballos de 

investigación 

filosófica. 

HFB1.4.1. Utiliza as 

ferramentas informáticas e 

da web 2.0. (wikis, blogs, 

redes sociais, procesador 

de textos, presentación de 

diapositivas ou recursos 

multimedia, etc.) para o 

desenvolvemento dos 

traballos. 

CD Aula 

informática 
T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Trans

versal 
TC 
OA 
TIC 

EOE 
EMP 

HFB1.4.2. Realiza procuras 

avanzadas en internet 

sobre os contidos da 

investigación, e decide os 

conceptos adecuados. 

CD Aula 

informática 
T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

 3/4 Trans

versal 
TC 
OA 
TIC 

EOE 
CL 
OA 

 

HFB1.4.3. Colabora en CD Aula T  3/4 Trans TC EOE 
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traballos colectivos de 

investigación sobre os 

contidos estudados 

utilizando as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

informática r

a

n

s

v

e

r

s

a

l 

versal OA 
TIC 

EMP 
CA 
CL 

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal
. 

Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

  

b 
c 
d 
e 
h 

B2.1. Orixe da 

filosofía grega. 

Os 

presocráticos: 

resposta á orixe 

do cosmos. 
B2.2. Dialéctica 

socrática. 
B2.3. 

Convencionalis

mo democrático 

e relativismo 

dos sofistas 
B2.4. Platón: 

ontoloxía e 

coñecemento; 

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, 

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 TE 
UD 
LA 

S

E

T

E

M

B

R

O 

 

 

 

3/4  CU 
OA 
PE 
TE 
PD 
POE 

CL 
EOE 

HFB2.1.2. Entende e 

explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral como na 

escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de 

CCL TE 
MA 
UD 
LA 

O

U

T

U

B

 3/4  OA 
PE 
TE 
PD 
POE 

CL 
EOE 
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concepción 

dualista do ser 

humano; 

dimensión 

antropolóxica e 

política da 

virtude; o autor 

e o seu 

contexto. 

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. 

Platón, analizando a 

relación entre realidade e 

coñecemento, a concepción 

dualista do ser humano e a 

dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

R

O 

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 

  

TE 
UD 
LA 

O

U

T

U

B

R

O 

 3/4  OA 
PE 
TE 
PD 
TC 

CL 
EOE 
EMP 

HFB2.1.4. Respecta o 

esforzo da filosofía de 

Platón por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais da 

Grecia antiga, valorando 

positivamente o diálogo 

como método filosófico, o 

nacemento das utopías 

sociais, o sentido do 

gobernante-filósofo ou a 

súa defensa da inclusión 

das mulleres na educación. 

CSC TE 
UD 
LA 

O

U

T

U

B

R

O 

 

 

 

 

 3/4  OA 

 

 

 

EOE 
EC 
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b 
d 
e 
h 

B2.5. A física de 

Demócrito. 
B2.6. 

Problemas da 

filosofía antiga e 

solución de 

Aristóteles. 
B2.7. 

Aristóteles: 

metafísica, 

física, 

coñecemento, 

ética 

eudemonista e 

política. 

Comparación 

coa filosofía 

platónica. O 

autor e o seu 

contexto. 

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 

  

TE 
UD 
LA 

N

O

V

E

M

B

R

O 

 3/4  OA 
PE 
TE 
PD 

EOE 
CL 

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 TE 
UD 
LA 

 

N

O

V 

 

 3/4  OA 
PE 
TE 
PD 
TC 

EOE 
CL 

HFB2.2.3. Describe as 

respostas da física de 

Demócrito, identificando os 

problemas da filosofía 

antiga, e relaciona esas 

respostas coas solucións 

achegadas por Aristóteles. 

CAA TE 
UD 
LA 

N

O

V

. 

 3/4  OA 
PE 
TE 
PD 

EOE 
CL 

HFB2.2.4. Estima e razoa o 

esforzo da filosofía de 

CM

CCT 
UD N

O

 3/4  OA EOE 
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Aristóteles por contribuír ao 

desenvolvemento do 

pensamento occidental, 

valorando positivamente a 

formulación científica das 

cuestións. 

  V 

d 
e 
h 
l 

B2.8. Doutrinas 

éticas 

helenísticas: 

Epicureísmo, 

Estoicismo e 

Escepticismo. 
B2.9. Científicos 

helenísticos. 
B2.10. A 

Biblioteca de 

Alexandría. 

B2.3. Coñecer as 

escolas éticas 

xurdidas no 

helenismo, como o 

Epicureísmo, o 

Estoicismo e o 

Escepticismo, 

valorar o seu papel 

no contexto socio-

histórico e cultural 

da época, e 

recoñecer a 

repercusión dos 

grandes científicos 

helenísticos, 

apreciando a gran 

importancia para 

occidente da 

Biblioteca de 

Alexandría. 

HFB2.3.1. Describe as 

respostas das doutrinas 

éticas helenísticas, e 

identifica algúns dos 

grandes logros da ciencia 

alexandrina. 

CM

CCT 

  

UD 
LA 

N

O

V

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/4  OA 
PD 
PE 

EOE 
CL 

Bloque 3. A filosofía medieval 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal
. 

Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

M Ses 
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es 

b 
c 
d 
e 
h 

B3.1. 

Cristianismo e 

filosofía. 

Agostiño de 

Hipona: teoría 

da iluminación, 

filosofía da 

historia, o 

problema da 

certeza e a 

defensa da 

liberdade. 

  

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. 

CCE

C 

  

UD 
LA 
TE 

D

E

C

E

M

B

R

O 

4 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

d 
e 
h 

B3.2. 

Escolástica 

medieval. Tomé 

de Aquino: 

relacións de 

razón e fe. Vías 

para a 

demostración 

da existencia de 

Deus. Lei moral. 

Relación coa 

filosofía antiga e 

coa agostiniana, 

a xudía e o 

nominalismo. O 

autor e o seu 

contexto. 

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 

  

UD 
LA 
TE 

D

E

C

E

M

B

R

O 

1 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

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 

CCL UD 
LA 
TE 

D

E

C

E

M

B

R

O 

3 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 
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de Deus, e a lei moral, en 

comparación coas teorías 

da filosofía Antiga. 

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 UD 
LA 
TE 

D

E

C

E

M

B

R

O 

2 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB3.2.4. Valora o esforzo 

da filosofía de Tomé de 

Aquino por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e os ao cambios sociais da 

Idade Media, xulgando 

positivamente a 

universalidade da lei moral. 

CSC UD D

E

C

E

M

B

R

O 

0,

5 
3/4  OA EOE 

 

d 
e 
h 

B3.4. Crise da 

Escolástica no 

século XIV: 

nominalismo de 

Guillerme de 

Ockham. 

Relacións entre 

razón e fe. 

Novo pulo para 

a ciencia. 

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. 

CCE

C 

  

  

UD 
LA 

 

D

E

C

E

M

B

R

O 

1,

5 
3/4  OA 

PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 
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Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal
. 

Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

M

es 
Ses 

b 
c 
d 
e 
h 
l 

B4.1. A filosofía 

no 

Renacemento. 

Humanismo: 

novo concepto 

sobre a 

natureza 

humana. 
B4.2. F. Bacon. 

Os prexuízos na 

investigación do 

coñecemento. 
B4.3. 

Implicacións da 

revolución 

científica. 
B4.4. Realismo 

político de 

Maquiavelo. 

B4.1. Comprender 

a importancia do 

xiro do pensamento 

occidental que se 

deu no 

Renacemento e 

que anticipa a 

modernidade, 

valorando o novo 

humanismo que 

enxalza a "dignitas 

hominis", a 

investigación dos 

prexuízos do 

coñecemento de F. 

Bacon e as 

implicacións da 

Revolución 

Científica, e 

coñecer as teses 

fundamentais do 

realismo político de 

N. Maquiavelo. 

HFB4.1.1. Comprende a 

importancia intelectual do 

xiro do pensamento 

científico que se deu no 

Renacemento, e describe 

as respostas da filosofía 

humanista sobre a natureza 

humana. 

CM

CCT 

  

  

MA 
UD 
LA 

X

A

N

E 
I 
R

O 

2 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 

HFB4.1.2. Explica as ideas 

ético-políticas fundamentais 

de N. Maquiavelo e 

compáraas cos sistemas 

ético-políticos anteriores. 

CSC UD 
LA 
TE 

X

A

N

E 
I 
R

O 

2 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 
EC 

b 
c 
d 

B4.5. 

Descartes: O 

método, o 

B4.2. Entender o 

racionalismo de 

Descartes, 

HFB4.2.1. Identifica 

conceptos de Descartes 

como razón, certeza, 

CCL 

  

UD 
TE 
LA 

X

A

N

1 3/4  OA 
PE 
POE 

CL 
EOE 
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e 
h 

"cogito" 

(coñecemento e 

realidade) e o 

dualismo 

antropolóxico. 
B4.6. 

Comparación 

do autor coa 

filosofía antiga e 

medieval, e 

relación coa 

Moderna. O 

autor e o seu 

contexto. 

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. 

método, dúbida, hipótese, 

"cogito", idea, substancia e 

subxectivismo, entre outros, 

e aplícaos con rigor. 

E 
I 
R

O 

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 UD 
TE 
LA 

X

A

N

E 
I 
R

O 

6 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 

HFB4.2.3. Identifica os 

problemas da filosofía 

moderna e relaciónaos coas 

solucións aportadas por 

Descartes. 

CCE

C 
UD 
LA 

F 
E

B

R

. 

1 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 
EMP 

HFB4.2.4. Estima e razoa o 

esforzo da filosofía de 

Descartes por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios 

socioculturais da Idade 

Moderna, e valora a 

universalidade da razón 

cartesiana. 

CSC UD 
LA 

F 
E 
B

R

. 

0,

5 
3/4  OA 

PE 
POE 

CL 
EOE 
EMP 

 

b B4.7. Hume: o B4.3. Coñecer o HFB4.3.1. Utiliza conceptos CCL UD F 1 3/4  OA CL 
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c 
d 
e 
h 
l 

coñecemento, 

crítica á 

causalidade e á 

substancia. 

Emotivismo 

moral. 

Comparación 

coa filosofía 

anterior. O autor 

e o seu 

contexto 
B4.8. Locke: 

liberalismo 

político. 

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. 

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. 

  LA 
TE 

E

B

R

E 
I 
R

O 

PE 
POE 
TC 

 

EOE 

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. 

CM

CCT 

  

UD 
LA 
TE 

F 
E

B

R

E 
I 
R

O 

6 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 
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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 UD 
LA 
TE 

F 
E

B

R

. 

2 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 

HFB4.3.4. Valora o esforzo 

da filosofía de Hume por 

contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios 

socioculturais da Idade 

Moderna, xulgando 

positivamente a procura da 

felicidade colectiva. 

CSC UD 
LA 

 

F 
E

B

R

. 

0,

5 
3/4  OA 

PE 
POE 

 

CL 
EOE 

b 
c 
d 
e 
h 

B4.9. A 

Ilustración 

francesa. 

Rousseau: a 

crítica social, a 

crítica á 

civilización, o 

estado de 

natureza, a 

defensa do 

contrato social e 

a vontade xeral. 

  

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 UD 
LA 
TE 

F 
E

B

R

.. 

3 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

b B4.10. B4.5. Comprender HFB4.5.1. Aplica conceptos CAA UD M 1 3/4  OA CL 
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c 
d 
e 
h 

Idealismo 

transcendental. 

Kant: as 

facultades e 

límites do 

coñecemento. 
B4.11. Lei Moral 

e paz perpetua. 
B4.12. Relación 

do proxecto 

ilustrado de 

Rousseau coa 

filosofía 

Moderna e 

Kant. 
B4.13. 

Comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval e 

moderna. 

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. 

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. 

TE 
LA 

A

R

Z

O 

PE 
POE 
TE 

EOE 

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 UD 
TE 
LA 

M

A

R

Z

O 

8 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB4.5.3. Describe a teoría 

política de Rousseau, 

identificando os problemas 

da filosofía moderna e 

relacionándoa coas 

solucións achegadas por 

CCL UD 
TE 
LA 

M

A

R

Z

O 

2 3/4  OA 
PE 
POE 
TE 
PD 

CL 
EOE 
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Kant. 

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 

CSC UD 
LA 

M

A

R

Z

O 

0,

5 
3/4  OA 

PE 
POE 

CL 
EOE 
EC 

Bloque 5. A filosofía contemporánea 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal
. 

Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

M

es 
Ses 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.1. Marx: o 

materialismo 

histórico, a 

crítica ao 

idealismo, á 

alienación e á 

ideoloxía, e a 

súa visión 

humanista do 

individuo. 
B5.2. Relación 

de Marx cos 

problemas da 

filosofía 

contemporánea. 

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 

socioculturais da 

Idade 

Contemporánea. 

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 con rigor. 

CSC UD 
TE 
LA 

 

M

A

R

Z

O 

1 3/4  OA 
PE 
POE 
TC 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.1.2. Coñece e explica 

con claridade, tanto na 

linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías 

CCL UD 
TE 
LA 

M

A

R

Z

8 3/4  OA 
PE 
POE 
PD 

CL 
EOE 
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O autor e o seu 

contexto. 
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. 

O

/ 
A

B

R

I

L 

HFB5.1.3. Identifica os 

problemas da filosofía 

contemporánea en relación 

coas solucións achegadas 

por Marx. 

CSC UD 
LA 

A

B

R

I 
L 

1 3/4  OA 
PE 
POE 

CL 
EOE 

 

 

 

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. 

CSC UD 
LA 

A

B

R 
I 
L 

0,

5 
3/4  OA 

POE 
PE 

CL 
EOE 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.3. Nietzsche: 

crítica á 

metafísica, á 

moral e á 

ciencia; a 

verdade como 

metáfora. 
B5.4. O 

superhome, 

como resultado 

B5.2. Comprender 

o vitalismo de 

Nietzsche en 

relación co 

vitalismo de 

Schopenhauer, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento 

das ideas e os 

HFB5.2.1. Define conceptos 

de Nietzsche como crítica, 

traxedia, intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

xenealoxía, transvaloración, 

nihilismo, superhome, 

vontade de poder, e eterno 

retorno, entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

CCL UD 
LA 
TE 

A

B

R 
I 
L 

1 3/4  OA 
POE 
PE 
PD 

CL 
EOE 
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da inversión de 

valores e a 

vontade de 

poder, e 

comparación 

coas teorías da 

filosofía antiga, 

medieval, 

moderna e 

contemporánea. 

O autor e o seu 

contexto. 
B5.5. A vontade 

en 

Schopenhauer. 

cambios 

socioculturais da 

Idade 

Contemporánea. 

HFB5.2.2. Entende e 

explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de 

Nietzsche, considerando a 

crítica á metafísica, á moral 

e á ciencia, a verdade como 

metáfora, e a afirmación do 

superhome, como resultado 

da inversión de valores e a 

vontade de poder, en 

comparación coas teorías 

da filosofía antiga, 

medieval, moderna e 

contemporánea. 

CCL UD 
LA 
TE 

A

B

R 
I

L 

6 3/4  OA 
POE 
PE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.2.3. Distingue as 

respostas de Schopenhauer 

na súa afirmación da 

vontade e identifica os 

problemas da filosofía 

contemporánea, en relación 

coas solucións achegadas 

por Nietzsche. 

CCE

C 
UD 
LA 
TE 

A

B

R 
I 
L 

2 3/4  OA 
POE 
PE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.2.4. Estima o esforzo 

da filosofía de Nietzsche 

por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea, e 

valora a defensa da 

verdade e da liberdade. 

CSC UD 
LA 

A

B

R

I

L 

0,

5 
3/4  OA 

POE 
PE 

CL 
EOE 
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b 
c 
d 
e 
h 

B5.6. Filosofía 

española. 

Ortega y 

Gasset: a súa 

relación con 

posturas 

filosóficas como 

o realismo, o 

racionalismo, o 

vitalismo ou o 

existencialismo, 

e outras 

posturas 

filosóficas. O 

autor e o seu 

contexto. 

B5.3. Entender o 

raciovitalismo de 

Ortega y Gasset en 

relación con figuras 

da filosofía 

española, como 

Unamuno, e do 

pensamento 

europeo, e valorar 

as influencias que 

recibe e a 

repercusión do seu 

pensamento no 

desenvolvemento 

das ideas e a 

rexeneración social, 

cultural e política de 

España. 

HFB5.3.1. Utiliza conceptos 

de Ortega y Gasset e 

aplícaos con rigor, como 

obxectivismo, ciencia, 

europeización, filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

raciovitalismo, vida, 

categoría, liberdade, idea, 

crenza, historia, razón 

histórica, xeración, home-

masa e home selecto, entre 

outros. 

CCL 

  

UD 
LA 
TE 

M

A

I

O 

1 3/4  OA 
POE 
PE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.3.2. Comprende e 

explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía e 

da análise social de Ortega 

y Gasset, en relación con 

posturas filosóficas como o 

realismo, o racionalismo, o 

vitalismo ou o 

existencialismo, entre 

outras. 

CCL UD 
LA 
TE 

M

A

I

O 

3 3/4  OA 
POE 
PE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.3.3. Respecta o 

esforzo da filosofía de 

Ortega y Gasset por 

contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais e 

culturais da Idade 

Contemporánea española, 

CSC UD 
LA 

M

A

I

O 

 3/4  OA EOE 
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e valorao seu compromiso 

coa defensa da cultura e da 

democracia. 

b 
c 
d 
e 
h 

B5.7. Filosofía 

crítica da escola 

de Frankfurt. A 

crítica a razón 

ilustrada e á 

idea de 

progreso. 
B5.8. 

Racionalidade 

dialóxica de 

Habermas: os 

intereses do 

coñecemento e 

a acción 

comunicativa. 
B5.9. 

Contribución de 

Habermas ao 

desenvolvement

o das ideas e 

aos cambios 

sociais da Idade 

Contemporánea

. 
B5.10. 

Pensamento 

posmoderno: 

principais teses 

dos filósofos 

B5.4. Coñecer as 

teses fundamentais 

da crítica da Escola 

de Frankfurt, 

analizando a 

racionalidade 

dialóxica de 

Habermas, 

relacionándoo coa 

filosofía crítica da 

Escola de Frankfurt, 

e valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento 

das ideas e os 

cambios 

socioculturais da 

Idade 

Contemporánea. 

Coñecer as teses 

máis definitorias do 

pensamento 

posmoderno, 

identificando as 

teses fundamentais 

de Vattimo, Lyotard 

e Baudrillard, e 

valorar criticamente 

a súa repercusión 

HFB5.4.1. Identifica 

conceptos de Habermas, 

como coñecemento, 

interese, consenso, 

verdade, enunciado, 

comunicación, 

desigualdade, ou mundo da 

vida, e conceptos da 

filosofía posmoderna, como 

deconstrución, diferenza, 

cultura, texto, arte, e 

comunicación, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

CSC 

  

UD 
TE 
LA 

M

A

I

O 

1 3/4  OA 
POE 
PE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.4.2. Entende e 

explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías da 

filosofía de Habermas, 

distinguindo os intereses do 

coñecemento e a acción 

comunicativa, e as teorías 

fundamentais da 

posmodernidade, 

analizando a deconstrución 

da modernidade desde a 

multiplicidade da sociedade 

da comunicación. 

CCL UD 
TE 
LA 

M

A

I

O 

4 3/4  OA 
POE 
PE 
TE 
PD 

CL 
EOE 

HFB5.4.3. Identifica as 

respostas da filosofía crítica 

CAA        
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posmodernos, 

como Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillard, e 

reflexión sobre 

a súa vixencia 

actual. 

no pensamento 

filosófico a partir de 

finais do século XX. 

da escola de Frankfurt e 

reflexiona sobre elas, 

identificando os problemas 

da filosofía contemporánea. 

HFB5.4.4. Estima o esforzo 

da filosofía de Habermas e 

do pensamento 

posmoderno por contribuír 

ao desenvolvemento das 

ideas e aos cambios sociais 

da Idade Contemporánea, e 

valora o seu esforzo na 

defensa do diálogo racional 

e o respecto á diferenza. 

CSC        

HFB5.4.5. Coñece as teses 

características do 

pensamento posmoderno, 

como a crítica á razón 

ilustrada, á idea de 

progreso, ao pensamento 

totalizador e á trivialización 

da existencia, o crepúsculo 

do deber, ou a perda do 

suxeito fronte á cultura de 

masas, entre outras. 

CSC 

  
       

HFB5.4.6. Explica e 

argumenta sobre as 

principais teses dos 

filósofos posmodernos, 

como Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e reflexiona 

sobre a súa vixencia. 

CAA 
CCL 
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 7 e) Concrecións metodolóxicas 

A tenor do establecido na normativa no Decreto 86/2015 
4
, Artigo 39 e na Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro 

5
 proponse as seguintes liñas metodolóxicas.  O 

proceso de ensino-aprendizaxe desta materia non se limita ao ámbito dos coñecementos. Unha materia como esta, que pretende unha formación integral do 
alumno, debe considerar tamén os procedementos que permitan a adquisición de capacidades e estratexias para un traballo autónomo e, ao mesmo tempo, o 
desenvolvemento de valores e actitudes de convivencia democrática que fagan posible a actitude crítica do alumnado e que faciliten a súa inserción na sociedade 
na que viven. 
O punto de partida de todo o proceso de ensino-aprendizaxe deben de ser os coñecementos previos do alumnado para proceder a partir de aí, cun 
espírito sempre construtivo, á análise crítica dos mesmos. Conforme a este principio, proponse as seguintes orientacións metodolóxicas: 

● Obriga do profesor evitar as explicacións maxistrais dando protagonismo ao alumnado. Trátase de que sexan os alumnos, nun proceso continuo de 
intercambio de opinións, coñecementos e experiencias, tanto persoais como alleas, os encargados de construír a súa propia aprendizaxe, logrando, desta 
forma, alcanzar os obxectivos. 

● Débense potenciar aquelas actividades orientadas a aprender a razoar e argumentar, de modo crítico e autónomo, tal e como vén recollido na obxectivos 
da materia. A aprendizaxe non ha de basearse exclusivamente nun proceso acumulativo, no que as ideas se impoñen externamente e vanse engadindo 
unhas a outras.. 

Son catro, ademais dos contidos transversais, os bloques nos que se organiza o currículo, todas eles coa mesma estrutura. 

1. Inícianse cunhas cuestións iniciais que o profesor exporá aos seus alumnos na primeira sesión e que lle permitirá obter a información necesaria (detectar 
os seus coñecementos e experiencias previos) para orientar o proceso de ensino-aprendizaxe e anticipar algúns dos conceptos máis importantes que se 
irán abordando no resto da unidade. Estas cuestións iniciais formularanse ao alumando mediante un cuestionario na aula virtual. Unha vez recollidas todas 
as respostas proxectaranse no encerado dixital e comentaranse en gran grupo: o profesor máis o alumnado. 

2. Durante as seguintes sesións, os alumnos realizarán as actividades (individuais e de grupo) seleccionadas polo profesor de diferente natureza. Algunhas 
delas requiren o uso de internet e as novas tecnoloxías, polo que procurarase desenvolvelas en clase para non prexudicar ao alumnado carente de internet 

                                            
4
 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 
5
 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738-G.pdf
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no seu domicilio ou cunha conexión lenta. Aínda así, algunhas delas poderán ser realizadas na casa polo alumnado (se se trata dun traballo en grupo) para 
ser revisadas posteriormente en clase. 

3. A actividade do alumando deberá materializarse, sempre que sexa posible, nalgún produto, nalgunha creación súa, que deberá recollerse e que 
posteriormente será obxecto de avaliación.  

Traballar por competencias 
O traballo por competencias implica un cambio metodolóxico significativo, xa que o alumnado adquire un maior protagonismo, mentres que o docente pasa a ser un 
mero xestor do coñecemento, quedando nun segundo plano. 

O alumnado debe desenvolver un pensamento e unha actitude críticos que se fundamenten filosoficamente. Por elo, á hora de traballar esta materia cos seus 
alumnos, optamos pola utilización de métodos activos que favorezan a participación, a socialización, a creatividade, alternando o traballo individual co traballo en 
grupo (3 ó 4 alumnos). Esta liña metodolóxica sitúa ao estudante como protagonista directo da súa propia aprendizaxe, mentres que o docente sitúase nun 
segundo plano para que o alumnado consiga unha maior autonomía na súa aprendizaxe que lle permita elaborar o seu proxecto de vida, asumindo de forma 
consciente e reflexiva o exercicio da súa liberdade. É moi importante desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe, sempre a partir de aprendizaxes que estean 
baseados na experiencia, onde o alumnado poida construír o coñecemento desde a súa propia experiencia. Esta forma de proceder permitirá ao alumnado coñecer 
e interiorizar os valores éticos de forma comprensiva e significativa. 

O aporte desta materia ás 7 competencias clave é desigual, pois afectan aos contidos desta materia de diferente xeito. Algunhas delas adquiren una importancia 
notoria polo seu carácter instrumental: as competencias lingüística, dixital e aprender a aprender. No estudo desta materia dedicaranse esforzos notorios a adquirir, 
practicar e consolidar nos estudantes ambas competencias. 

As competencias social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresión cultural afectan directamente aos contidos da materia.  

 As actividades e tarefas programadas oriéntase cara a consecución das competencias.   

Estratexias metodolóxicas 

-Empezaremos cada unidade didáctica cunha cuestións previas para detectar o que xa sabe o alumnado 
-Traballaremos con textos de xeito dinámico na aula, co obxectivo de potenciar a comprensión, a capacidade de análise, ver a estructura, as ideas principais e 

demais elementos a ter en conta no comentario de texto 
-Utilizaremos material audiovisual 
-Traballaremos con unidades didácticas que servirán de soporte para a elaboración de mapas conceptuais, cadros cronolóxicos, presentacións dixitais e demais 

actividades, e tamén para a preparación das probas escritas  
-Utilizaremos recursos informáticos sempre que sexa necesario 

 

Secuenciación do traballo na aula 

- 1ª Avaliación: bloque II 

- 2ª Avaliación: bloque III e bloque IV (ata kant) 

- 3ª Avaliación: Kant e bloque V 
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7 f) Materiais e recursos didácticos  

Non se sinala ningún libro de texto.    
Traballaremos con unidades didácticas coas que contará o alumnado como material de referencia. 

8. Tratamento da información. 2º Bacharelato  

8 a) Presentación 

 
A proposta de “Tratamento da Información” como materia de libre configuración de centro é consecuencia das seguintes consideracións: 
 

● O Departamento de Filosofía do IES Virxe do Mar ten dispoñibilidade horaria para impartir materias que completen a oferta 
educativa do centro. 

● A materia, cunha carga lectiva dunha hora semanal, mellora as posibilidades do alumnado de 1º de bacharelato para combinar as 
materias optativas deste curso coa finalidade de elixir un  itinerario acorde coas súas expectativas académicas. 

● O enfoque práctico da materia permite desenvolver moitas competencias clave nas que o alumnado presenta deficiencias e cuxo 
desempeño é básico no resto das materias do curso así como na súa futura traxectoria académica. Deste xeito poderíase 
mellorar a competencia lingüística, a dixital e a de aprender a aprender. 

  

8 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 
As competencias clave seleccionadas para traballar nesta materia son as seguintes: 
 

● Comunicación lingüística (CCL).  

● Competencia dixital (CD). 

● Aprender a aprender (CAA). 

● Competencias sociais e cívicas (CSC). 

● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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8 c) Concreción dos obxectivos  

 
A materia “Tratamento da Información” contribuirá a que o alumnado acade os  seguintes objectivos do bacharelato: 

● 
, que fomente a 

corresponsabilidade na . (a) 
● 

. (b) 
 

● .(e) 
● .(g) 
● , como fontes de formación e enriquecemento 

cultural.(l) 

 

 
 

 

8 d) Deseño curricular 

 

Bloque 1. Investigación e selección da información. 

Ob Contido Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
Clave 

 a B1.1. Procura de 
información.   

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

EAB1.1.1.  Utiliza ferramentas de 
procura de información.  

CCL 
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b 

e 

g 

i 

  

B1.2 . Avaliación e 
selección da 
información. 

  

criterios de selección.    

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

  

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

    

CSC 

CAA 

CD 

CCEC 

 

Bloque 2. Referenciación e atribución. 

Ob Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

a 

b 

e 

g 

i 

 

B2.1.  Lexislación 
sobre licenzas e 
dereitos de autor. 

B2.2.  Referenciación 
e atribución de 
distintas fontes: 
documentos, imaxes.. 

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

B2.2. Saber utilizar 
ferramentas dixitais para citar e 
referenciar distintas fontes de 
información. 

EAB2.1.1   Aplica as distintas 
modalidas de  licezas e utiliza 
ferramentas antiplaxio. 

CCL 

CSC 

CAA 

CD 

CCEC 

 

EAB2.1.2  Cita e referencia 
correctamente distintos contidos: 
documentos, imaxes, audiovisuais, 
webs etc.   

Bloque 3. Xeración e presentación de contidos. 

Ob Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

a 

b 

e 

g 

i 

   

B3.1. Creación de 
novos coñecementos e 
información. 

B3.2. Difusión de 
coñecementos e 
información e traballo 
colaborativo. 

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

B3.2.   Incorpora as creacións 
a plataformas en liña e/ou os 
comparte con outras persoas. 

EAB3.1.1   Elaborar traballos 
académicos seguindo estándares 
prefixados. 

CCL 

CSC 

CAA 

CD 

CCEC 

 

EAB3.1.2.    Publicar ou compartir os 
traballos na aula virtual  do centro e 
nalgunha outra plataforma dixital. 

  

 

8 e) Concrecións metodolóxicas 
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A metodoloxía parte dun enfoque centrado no alumnado no que o profesorado exerce de guía e organizador das distintas tarefas 
realizadas na aula. A partires dos tres bloques de contidos desenvolveranse diferentes actividades prácticas de investigación, 
elaboración de materiais, presentacións e debates de propostas . 
As actividades estarán orientadas á elaboración dun proxecto final que plasme o traballo feito polo alumnado ao longo do curso e as 
conclusións do mesmo. Potenciarase o traballo en grupo e a utilización das TICs tanto para a fase de investigación como para a 
elaboración do produto final. 
 
 

8 f) Materiais e recursos didácticos 

Os materiais estarán disponibles na aula virtual do centro ou na plataforma de Google Drive no dominio 
iesvirxedomar.gal. 
 
 

8 g) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 

A avaliación realizarase mediante os seguintes instrumentos básicos: 
● A observación do traballo na aula que quedará recollido no caderno do profesorado. 
● A utilización de rúbricas nas que estarán graduados os estándares de aprendizaxe para as distintas tarefas. 
● Os portafolios do alumnado nos que quedarán recollidos os distintos produtos elaborados durante o curso (presentacións, fichas 

de actividades e material audiovisual). Se a dotación do centro o permite utilizarase a plataforma Agueiro  e Google suite for 
education. De no ser posible combinarase o caderno de clase coa aula virtual do centro. 

 
 
 

9.  Ética e  Filosofía do Dereito 2º Bacharelato 

 
  

9 a) Introducción   
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A materia de Ética e Filosofía do Dereito está deseñada para dotar o alumnado de instrumentos e ferramentas de análise que lle permitan abordar dun xeito máis 

consciente e racional os distintos niveis de códigos normativos dos que está entretecida a vida nas sociedades contemporáneas, complexas e plurais no moral e no 

ideolóxico. Estas ferramentas inclúen as teses e os conceptos básicos legados polos principais teóricos que reflexionaron sobre o feito moral e sobre as normas 

xurídicas. 
No que ten que ver coa ética, a materia debe contribuír ao desenvolvemento da conciencia crítica do alumnado e da súa capacidade para elaborar racional e 

autonomamente principios e normas universais. 
Polo que se refire á filosofía do dereito, con ela tamén se pretende ofrecerlle ao alumnado de bacharelato interesado nas ciencias xurídicas unha primeira 

aproximación ao mundo do dereito, no que atinxe tanto á súa caracterización, á súa estrutura e á súa dinámica, como á problemática da súa validez, do seu sentido 

e da súa xustificación. 
Por último, a materia pretende que o alumnado reflexione sobre os ámbitos da xustiza, a democracia e os dereitos humanos, como espazos ideais de contacto 

entre o xurídico, o político e o moral, que deben funcionar como metas e patróns de todo proxecto práctico. 
A materia está estruturada en catro bloques. O primeiro trata os temas clásicos da ética descritiva e a metaética. O segundo, dedicado á ética prescritiva, presenta 

as teorías sobre o ben moral dos pensadores e das pensadoras máis salientables da historia da filosofía. O terceiro refírese ao tema do dereito, tanto de xeito 

descritivo, expondo o máis básico dunha teoría do dereito, como de xeito fundacional, presentando as posturas que se dan sobre a validez e o sentido das normas 

xurídicas. Por último, o cuarto bloque está dirixido á reflexión sobre a xustiza, a democracia e os dereitos humanos como ideais morais e xurídicos para a cidadanía 

do século XXI. 
No que respecta ás competencias asociadas aos estándares de aprendizaxe, procurouse que o alumnado se embarcase en procesos que permitirán mellorar as 

súas competencias clave e, malia estaren presentes as competencias sociais e cívicas, e a de comunicación lingüística, en case a totalidade dos estándares, por 

ser a materia que é, moitos deses procesos afondan na súa competencia dixital e no fomento da creatividade e do sentido da iniciativa. A competencia de aprender 

a aprender é unha constante nas materias de índole filosófica; a de conciencia e expresións culturais trabállase non só no que respecta ao patrimonio cultural 

filosófico, senón tamén na comparación dos sistemas normativos occidentais cos doutras culturas. Por outra banda, aínda que a materia estea bastante arredada 

dos contidos máis afíns ás competencias matemáticas e científico-tecnolóxicas, intentouse promover as actitudes de rigor no uso de conceptos, de respecto polos 

datos e de solidez argumental, ademais de valorar os intentos metodolóxicos das teorías do dereito, para establecer as bases dunha verdadeira ciencia xurídica. 

 

9 b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

● Comunicación lingüística (CCL). 

A materia de Ética e Fª do Dereito contribuirá ao desenvolvemento desta competencia clase que é, ademais, instrumental para a aprendizaxe en xeral. 

Practicaremos tanto a expresión escrita no portafolio dixital como a oral en clase. 

● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

A contribución desta materia a esta competencia apenas será significativa pola natureza dos contidos desta materia.  
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● Competencia dixital (CD). 

Esta é unha competencia básica polo que ten de instrumental. As TICs utilizaranse na medida que as instalacións do centro o permitan. 

● Aprender a aprender (CAA). 

Ao igual que a competencia dixital, esta é outra competencia básica. Non só trataremos de ensinar Ética senón que ademais, e sobre todo, ensinaremos a 

procesar información tomada de fontes alleas, Internet especialmente, para convertela en coñecemento. 

● Competencias sociais e cívicas (CSC). 

Esta materia contribuirá ao desenvolvemento desta competencia. Os contidos aportarán ao alumnado máis coñecementos para adoptar e entender a nosa 

cultura e a nosa sociedade presentes.  

● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

O desenvolvemento dalgún traballo no que a iniciativa dos propios estudantes sexa que dirixa a súa elaboración: planificación, organización, xestión de 

recursos, creación, comunicación, publicación… contribuirá a esta competencia fomentando a iniciativa e autonomía. 

● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O estudo da Ética e fª do Dereito debe aportar as bases teóricas que permitirán ao alumnado comprender os fundamentos da nosa cultura, do pasado, da 

nos sociedade. Evidentemente a profundidade nestas fundamentacións poderán ser as que o horario escolar de desta materia permitan, pois sendo moito o 

que deberían aprender, non son moitas as horas dedicadas a elo. 

 

 

9 c) Deseño curricular   

No seguinte cadro recóllese o deseño curricular feito a partir do establecido na ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 

oferta  Ética e Filosofía do Dereito  sinala os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. A eles engádense en varias 

columnas máis: 
1. Os materiais de referencia e as actividades 
2. A temporalización, matizando o mes no que se abordarán eses estándares e o número de sesión inicialmente estimadas. 
3. O grao mínimo de consecución para aprobar, expresando mediante o nivel de logro que deberá acadarse. 
4. O peso na cualificación, expresado en porcentaxe. 
5. Instrumentos de avaliación, indícase o código da rúbrica que se aplicará para avaliar. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150721/AnuncioG0164-160715-0001_gl.html
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6. Elementos transversais abordados. 

 
Lenda das abreviaturas empregadas: 

● Competencias clave 
○ CCL  Comunicación lingüística 
○ CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía 
○ CD  Competencia dixital 
○ CAA  Competencia aprender a aprender 
○ CSC  Competencias sociais e cívicas 
○ CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
○ CCEC  Conciencia e expresións culturais 

  
 

 

 

 

Bloque 1. A ética como reflexión filosófica sobre o feito moral 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal. Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

Mes Ses 

b 
d 
e 
h 

B1.1. Ética e moral. 
B1.2. Especificidade 

do feito moral. 

B1.1. Entender e apreciar 

a especificidade do 

ámbito da moral, 

valorando a reflexión 

ética sobre ese campo 

como camiño para obter 

unha visión máis racional 

dunha serie de 

experiencias constitutivas 

da persoa, por sérennos 

obrigadas e por 

definírmonos ao 

afrontalas. 

EFDB1.1.1. Discirne entre os 

conceptos de "ética" e "moral", e 

valora a necesidade da reflexión 

racional sobre a moralidade como 

xeito de dar sentido e entender 

mellor un ámbito ineludible da 

experiencia de todas as persoas. 

CCL 
CAA 

Apuntes 1º 1   Caderno  

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. 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Apuntes + 
textos 

1º 1   Comentario de  
texto. 
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a 
b 
d 
e 
g 
h 

B1.3. Liberdade e 

racionalidade 

humana como 

condicións da 

responsabilidade 

moral. 
B1.4. 

Determinismos. 
B1.5. Autonomía 

moral segundo 

Kant: 

autoimposición de 

normas 

B1.2. Explicar e apreciar 

o papel da liberdade e a 

racionalidade na 

constitución do suxeito 

como responsable moral 

e autónomo, 

recoñecendo como os 

argumentos dos distintos 

determinismos poñen 

límites a esa autonomía, 

e identificando a defensa 

que dela fai Kant como 

condición básica do feito 

moral. 

EFDB1.2.1. Elabora, usando a súa 

iniciativa persoal e empregando 

ferramentas informáticas, unha 

presentación na que se recollan 

situacións en que, ben por falta de 

liberdade, ben por limitacións da 

racionalidade, non se lle poida 

atribuír responsabilidade moral ao 

suxeito. 

CD 
CSIEE 

Apuntes + 

Internet. 

 

 

  

1º 1   Exposición na  
clase 

 

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 mérito e culpa. 

CD 
CAA 
CCL 

Internet + 
apuntes 

1º 2   Exposición na 

aula. 
 

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 teñen 

as persoas segundo esta tese. 

CCL 
CSC 

Textos de 

Kant 
1º 1   Caderno  

b 
d 
e 

B1.6. 

Características das 

normas morais. 
B1.7. Normas 

morais e outros 

códigos normativos. 

B1.3. Recoñecer a 

especificidade das 

normas morais, 

distinguíndoas doutros 

códigos normativos que 

tamén regulan a conduta 

humana. 

EFDB1.3.1. Enumera e explica con 

rigor conceptual os caracteres que 

fan que unha norma poida ser 

considerada como norma moral. 

CCL        

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 códigos. 

CAA 
CSIEE 

Apuntes 1º 1   Caderno  

a 
b 

B1.8. Historicidade 

e variedade social 

B1.4. Manexar e analizar 

información, procedente 

EFDB1.4.1. Recoñece e valora 

criticamente o carácter histórico-

CCEC 
CD 

Apuntes + 
internet 

1º 1   Caderno  
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d 
e 
g 
h 

dos códigos morais. 
B1.9. Riscos do 

etnocentrismo na 

fundamentación 

intersubxectivista 

das normas morais. 
B1.10. Perda de 

validez e sentido 

das normas morais 

nas posicións 

relativistas. 

de distintos ámbitos, 

referida ás producións 

morais humanas (normas 

e valores), pondo de 

relevo os aspectos que 

teñen relación cos 

contextos históricos e 

culturais nos que xorden 

e operan, e valorando 

criticamente os riscos 

enfrontados do 

etnocentrismo e o 

relativismo. 

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. 

CSC 

EFDB1.4.2. Recoñece os 

caracteres do etnocentrismo, 

identificando lexitimacións 

históricas de imposicións 

etnocéntricas de normas e valores 

morais, e amosando especial 

coidado por evitar esa actitude 

cando se axuízan valores e 

normas de culturas alleas. 

CCL 
CSC 

Apuntes + 
visionado 

de 

“Dogville” 

2º 2-

3 
  Ficha e 

comentario da 

película 

 

EFDB1.4.3. Argumenta, en 

colaboración grupal, sobre os 

riscos de entender que a validez e 

o sentido das normas morais 

depende por completo do contexto 

social en que esas normas 

xurdiron e operan, para o que 

propón exemplos obtidos en 

internet e valora a posibilidade de 

progreso moral nos códigos, 

perfilando un camiño que nos 

puidera apartar á vez dos riscos do 

etnocentrismo e do relativismo 

extremo. 

CAA 
CD 
CSC 
CCL 

       

b 
e 
g 
h 

B1.11. Límites da 

fundamentación 

subxectivista das 

normas morais. 
B1.12. 

Fundamentación 

obxectivista das 

normas morais. 

Problema da 

realidade dos 

B1.5. Comparar as 

fortalezas e as 

debilidades respectivas 

das posicións 

subxectivistas e 

obxectivistas ao respecto 

da fundamentación das 

normas morais. 

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 

CCL 
CSC 

Apuntes 2º 1   Caderno  
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valores. 
B1.13. Falacia 

naturalista. 

conduciría unha postura 

estritamente subxectivista. 

EFDB1.5.2. Valora criticamente o 

intento de fundamentar a validez 

das normas morais na realidade 

obxectiva, en forma de entidades 

ou calidades morais, localizando 

en internet e describindo algún 

exemplo dese tipo de 

fundamentación, e reflexionando 

sobre a dificultade de establecer 

criterios para aceptar tanto a 

realidade desas entidades ou 

calidades morais como a validez 

dos coñecementos que 

puidésemos ter delas. 

CD 
CSC 
CAA 
CMCC

T 

       

EFDB1.5.3. Le textos de Hume 

e/ou outros/as autores/as nos que 

se expoña a falacia naturalista, e 

deseña desde a súa iniciativa 

argumentos a favor e en contra 

desa tese. 

CAA 
CCL 
CSIEE 

       

Bloque 2. A ética prescritiva. O problema do ben moral. 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal. Grao m. 
consec. 

Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   
Instrumen. de Aval. 

Elementos 
transversais 

Mes Ses 

b 
d 
e 

B2.1. Ética 

prescritiva e morais 

de segundo nivel. 

B2.1. Explicar a 

dimensión prescritiva da 

ética 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 ética 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. 

CCL 
CAA 

Selección 

do libro 
2º 1   Caderno  

b 
e 
h 

B2.2. Pequenos 

fragmentos de 

textos referidos ao 

B2.2. Analizar textos 

filosóficos pertencentes 

ás principais teorías 

EFDB2.2.1. Utiliza o rigor e a 

precisión conceptual e 

terminolóxica para analizar 

CCL 
CSC 

Libro 2º 3   Caderno + 

Comentario 
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  ben moral de 

autores como 

Platón, Aristóteles, 

Epicuro, autores 

estoicos, Tomé de 

Aquino, Kant ou 

Stuart Mill, entre 

outros. 

éticas, así como calquera 

outro que presente un 

claro contido moral 

caracterizando as súas 

interpretacións do ben 

moral. 

criticamente textos filosóficos de 

autores que se ocuparon de definir 

o ben moral, como Platón, 

Aristóteles, Epicuro, autores 

estoicos, Tomé de Aquino, Kant ou 

Stuart Mill e outros, e identifica 

neles os trazos máis salientables 

das súas teorías éticas. 

b 
d 
e 
g 
h 
m 

B2.3. O ben moral 

como felicidade e 

virtude na 

Antigüidade e no 

Medievo: Platón, 

Aristóteles, 

epicureísmo, 

estoicismo e Tomé 

de Aquino. 
B2.4. O utilitarismo, 

entre o ben moral 

como felicidade e o 

consecuencialismo 

contemporáneo. 

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 

século XIX. 

EFDB2.3.1. Utiliza ferramentas 

informáticas para elaborar unha 

liña de tempo que recolla os 

principais autores da Antigüidade e 

do Medievo que relacionaron ben 

moral e felicidade, sinalando en 

cada un deles os trazos máis 

característicos da súa reflexión. 

CD 
CAA 
CSIEE 

Libro + 

internet 
2º 2   Caderno  

EFDB2.3.2. Identifica os trazos 

básicos do utilitarismo, amosando 

tanto o que o une á tradición 

clásica das éticas 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. 

CCL        

b 
e 
h 

B2.5. Ética formal 

kantiana. O ben 

moral como deber 

B2.4. Distinguir as 

principais características 

da ética 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. 

CCL 
CSC 

Libro + 

textos 
2º 2   Comentario 

escrito 
 

b 
d 
e 
g 
h 

B2.6. Deontoloxía, 

consecuencialismo 

e éticas da virtude 

na reflexión ética 

contemporánea. 

B2.5. Identificar as 

grandes correntes na 

reflexión ética 

contemporánea, 

incorporando na paisaxe 

EFDB2.5.1. Elabora, con axuda de 

ferramentas informáticas, un mapa 

conceptual explicativo das 

diferenzas entre as tres grandes 

correntes éticas actuais (a 

CD 
CAA 
CSIEE 
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m 
n 

B2.7. Éticas da 

virtude nas 

tradicións non 

occidentais. 
B2.8. O material e o 

formal-

procedemental 

como bases da 

análise ética. 

de teorías éticas as 

reflexións sobre a virtude 

de tradicións non 

occidentais, e transferir á 

análise ética de 

problemáticas actuais os 

conceptos e os principios 

éticos adquiridos. 

deontoloxía, o consecuencialismo 

e as éticas da virtude), imaxinando 

situacións onde se manifesten as 

diferenzas entre as análises. 

EFDB2.5.2. Procura información 

sobre o tratamento da virtude en 

distintas tradicións non occidentais, 

e compón un pequeno relato en 

que o/a protagonista se enfronte a 

unha situación onde ten que 

escoller entre cumprir cunha 

virtude e alcanzar outros fins. 

CCL 
CD 
CCEC 
CSIEE 

       

EFDB2.5.3. Argumenta, en 

colaboración grupal, sobre 

problemáticas éticas 

contemporáneas, identificando as 

posicións que sobre eses 

problemas manteñen as teorías 

éticas, e incorporando na súa 

análise moral tanto o plano 

material como o formal-

procedemental das normas, 

transferindo a situacións concretas 

os conceptos e os principios éticos 

adquiridos. 

CCL 
CAA 
CSC 

Libro + 

internet 
3º 1   Comentario  

a 
b 
d 
e 
g 
h 

B2.9. O ben común 

como maior ben na 

tradición das éticas 

da felicidade. 
B2.10. Principio e lei 

universal do dereito 

en Kant. 
B2.11. Tránsito das 

normas morais 

derivadas das éticas 

prescritivas ás 

normas xurídicas. 

B2.6. Explicar o papel 

central da idea de ben 

común nas éticas da 

felicidade, e relacionar o 

principio e a lei universal 

do dereito de Kant coa 

súa ética do deber, 

valorando como en 

ambos os casos as éticas 

prescritivas apuntan á 

necesidade dunha norma 

xurídica externa que 

conxugue a convivencia 

social coa realización das 

normas éticas. 

EFDB2.6.1.Analiza textos de 

Aristóteles e de Stuart Mill onde se 

poña de relevo o carácter supremo 

do ben común. 

CCL 
CSC 

Libro + 

textos 
3º 1   Caderno  

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. 

CCL Libro 3º 1   Caderno  

EFDB2.6.3. Participa nun foro CCL Libro + 3º 2   Caderno +  
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nalgunha plataforma informática 

onde se debata se a ética precisa 

do dereito para a súa realización 

plena, ou se poderiamos vivir só 

con normas morais, argumentando 

a súa posición con rigor 

terminolóxico e conceptual, 

amosando respecto cara ao resto 

de participantes e tolerancia cara 

ás súas preferencias e os seus 

puntos de vista, e tendo como guía 

de debate a racionalidade, a orde e 

a solidez dos argumentos 

empregados. 

CSC 
CAA 
CSIEE 
CD 
CMCC

T 

internet exame de 

avaliación 

Bloque 3. O dereito 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   

Instrumen. de Aval. 
Elementos 

transversais 
Mes Ses 

a 
b 
e 
n 

B3.1. 

Características 

esenciais distintivas 

das normas 

xurídicas. 
B3.2. Comparativa 

das normas 

xurídicas fronte ás 

normas morais. 

Semellanza, 

diferenzas e 

relación dialéctica. 
B3.3. Conflito entre 

legalidade e 

moralidade. 

B3.1. Identificar as 

características esenciais 

que distinguen as normas 

xurídicas doutros 

sistemas normativos, e 

comprender a 

problemática relación que 

ten o dereito coas 

normas morais, que se 

plasma nos casos de 

conflito entre legalidade e 

moralidade. 

EFDB3.1.1. Distingue as 

características propias das normas 

xurídicas, pondo exemplos propios 

de como outros códigos 

normativos non reúnen todos eses 

trazos. 

CCL 
CSIEE 

Libro 4º 1   Caderno  

EFDB3.1.2. Explica e caracteriza 

con precisión a noción de dereito e 

a súa conexión cos principios 

básicos da moralidade, salientando 

as posibles semellanzas, 

diferenzas e relacións dialécticas 

entre as normas morais e as 

legais. 

CCL 
CSC 

Apuntes + 

libro 
4º 1   Caderno  

EFDB3.1.3. Procura información 

sobre a traxedia de Antígona e, 

tomándoa como referencia, analiza 

outros casos, reais ou ficticios 

(literarios ou cinematográficos) de 

dilemas e conflitos entre 

CCL 
CSC 
CCEC 

Textos da 

Antígona 

de 

Sófocles e 

4º 2   Exposición + 

caderno + 

Debate 
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moralidade e legalidade. J. Anohuil 

a 
b 
d 
e 
g 
l 
m 
n 

B3.4. Noción e 

características do 

ordenamento 

xurídico. 
B3.5. Lagoas 

xurídicas e 

solucións a estas. 
B3.6. Ramas do 

dereito 

B3.2. Define o 

ordenamento xurídico en 

relación coa comunidade 

política, e valora a 

pretensión de que o 

ordenamento sexa 

completo e consistente, 

reflexionando sobre os 

problemas xerados pola 

presenza de lagoas ou 

baleiros xurídicos, e 

recoñecendo as ramas 

do dereito incluídas no 

ordenamento. 

EFDB3.2.1. Expón con rigor 

conceptual a noción de 

ordenamento xurídico, referíndoo á 

comunidade política en que impera 

e indicando que características 

presenta a súa estruturación das 

normas, con aprecio á 

racionalidade intrínseca no feito de 

que os ordenamentos aspiren a ser 

ordenados, completos e 

consistentes. 

CCL 
CSC 
CMCC

T 

Libro 4º 1   Caderno  

EFDB3.2.2. Investiga casos de 

lagoas xurídicas, usando distintas 

fontes, e utiliza a súa iniciativa 

persoal para imaxinar unha 

situación de lagoa xurídica e expor 

argumentadamente o problema 

que supón para o ordenamento e 

suxerir unha posible solución. 

CD 
CSIEE 
CCL 

Internet 4º 2   Caderno  

EFDB3.2.3. Utiliza, en 

colaboración grupal, a técnica de 

brainstorming para recoller un 

abano moi variado de normas, e 

logo procura e selecciona 

información de distintas fontes e 

xera, coa axuda de medios 

informáticos, un mapa conceptual 

das ramas do dereito, define o 

obxecto propio de cada unha delas 

e sinala en que rama se situaría 

cada unha das normas antes 

recollidas. 

CAA 
CD 
CSC 
CCL 

Internet + 

visionado 

de A 

laranxa 

mecánica 

5º 2/

3 
  Caderno  

a 
b 
e 
g 

B3.7. Suxeitos e 

obxectos para o 

dereito 
B3.8. Obriga 

xurídica e dereitos 

subxectivos. 

Dereitos reais e 

B3.3. Coñecer e utilizar 

con rigor os conceptos 

básicos do dereito 

(persoa, suxeito activo, 

suxeito pasivo, ben, 

propiedade, obriga, 

prestación, dereito real, 

EFDB3.3.1. Realiza, usando 

ferramentas informáticas, un 

glosario cos conceptos básicos do 

dereito que inclúa termos como 

persoa, suxeito activo, suxeito 

pasivo, ben, propiedade, obriga, 

prestación, dereito real, dereito 

CAA 
CD 
CCL 

Libro + 

internet 
5º 2   Caderno  
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dereitos persoais. 
B3.9. Feito xurídico, 

acción xurídica, 

delito e sanción. 

Carácter coercitivo 

do dereito. 

dereito persoal, acción 

xurídica, delito, sanción, 

suposto xurídico, carácter 

coercitivo do dereito, 

etc.). 

persoal, acción xurídica, delito, 

sanción, suposto xurídico, carácter 

coercitivo do dereito, etc., e fai un 

uso rigoroso deses termos en 

proferencias tanto orais como 

escritas. 

b 
d 
e 
g 
m 

B3.10. Xeración de 

normas. Órganos 

xurídicos e 

competencias. 
B3.11. Aplicación do 

dereito. 

Procedemento 

xudicial. 

B3.4. Recoñecer o 

carácter dinámico do 

dereito, tanto na súa 

vertente de xeración de 

novas normas por parte 

de órganos xurídicos 

competentes, como na 

vertente da aplicación 

das normas vixentes nos 

procedementos xudiciais, 

e usar con precisión e 

fluidez o léxico propio 

destes dous procesos 

xurídicos. 

EFDB3.4.1.Presenta nunha 

composición escrita distintos 

procedementos de creación de 

normas por parte de órganos 

xurídicos competentes que se dan 

no ordenamento español, 

reflexionando argumentadamente 

sobre o motivo que pon en marcha 

o proceso, os posibles problemas 

de competencias entre órganos 

que poden aparecer, e os 

problemas de coherencia e 

xerarquía entre normas derivados 

do encaixe da nova norma co 

ordenamento vixente. 

CCL 
CSC 

Libro 5º 2   Composición 

escrita + 

caderno 

 

EFDB3.4.2. En colaboración 

grupal, procura e selecciona 

información en distintas fontes 

sobre o procedemento xudicial, e 

usa esa información para realizar 

unha presentación en soporte 

informático dun caso penal 

hipotético, que inclúa unha liña do 

tempo desde a comisión do delito 

ata a resolución do caso na xustiza 

penal, describindo con precisión o 

papel que xogan os axentes 

xurídicos en cada momento do 

procedemento. 

CD 
CSC 
CCL 
CSIEE 
CCEC 

Traballo 

en grupo 

+ libro + 

internet 

6º 3   Exposición na 

clase 
 

b 
d 
e 
g 
h 
m 

B3.12. Diferenzas 

entre o dereito de 

casos e o dereito de 

código. 
B3.13. 

Características do 

B3.5. Expor as diferenzas 

entre as tradicións 

xurídicas do dereito de 

casos anglosaxón e o 

dereito de código 

continental, valorando os 

EFDB3.5.1. Define xurisprudencia 

e distingue, a partir do papel 

xogado por esta figura, as 

tradicións do dereito de casos 

("common law") e o dereito de 

código ("civil law"), sinalando 

CCL 
CSC 

Visionado 

de “Doce 

hombres 

sen 

6º 2   Comentaio da 

palícula. 
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n dereito de casos 

anglosaxón. 
B3.14. O dereito 

romano nas 

compilacións e na 

codificación de 

Xustiniano como 

base do dereito de 

códigos. 
B3.15. O código civil 

napoleónico como 

modelo das 

codificacións 

noutros países. 
B3.16. Dereito de 

casos anglosaxón. 
B3.17. Tradicións 

xurídicas non 

occidentais. 

fitos históricos que para 

este último supuxeron a 

elaboración dunha 

compilación e 

codificación do dereito 

romano emprendida polo 

emperador Xustiniano e o 

código civil napoleónico, 

así como recoñecer e 

valorar outras tradicións 

xurídicas de corte non 

occidental. 

vantaxes e inconvenientes que 

atope en cada tradición. 
piedade” 

EFDB3.5.2. Identifica as 

características do dereito 

anglosaxón de casos, usando a 

súa iniciativa para as exemplificar 

con referentes literarios ou da 

cultura popular audiovisual. 

CCEC 
CSIEE 

       

EFDB3.5.3. Procura e selecciona 

información en internet, e realiza, 

en colaboración grupal, unha wiki 

na que os contidos destaquen o 

mantemento nos códigos civís 

actuais de categorías, institucións, 

conceptos e normas do dereito 

romano tal e como foi compilado 

polo emperador Xustiniano. 

CD 
CAA 
CSC 

       

EFDB3.5.4. Elabora un pequeno 

traballo de investigación sobre a 

orixe e o sentido do código civil 

napoleónico no contexto da 

Revolución Francesa, e a súa 

enorme influencia na lexislación 

doutros moitos países que 

manteñen un dereito de código. 

CAA 
CCL 

Internet + 

biblioteca 
6º 1   Caderno  

EFDB3.5.5. Utiliza a súa iniciativa 

para atopar información sobre 

algunha tradición xurídica de corte 

non occidental, como as do oriente 

asiático, a hindú, a musulmá, etc., 

e diserta argumentadamente sobre 

os seus trazos esenciais, 

analizándoa nos seus logros e nas 

súas carencias, e comparándoa co 

dereito de códigos continental e o 

dereito de casos anglosaxón. 

CD 
CSIEE 
CCEC 
CSC 

Internet 7º 2   Exposición na 

aula. 
 

d 
h 

B3.18. A 

lexitimación do 

dereito nas 

B3.6. Describir o papel 

xogado polos discursos 

lexitimadores do dereito, 

EFDB3.6.1. Le algún texto de 

carácter mítico-relixioso no que se 

faga referencia á orixe e ao valor 

CCL 
CSC 
CCEC 

Libro + 

biblioteca 
7º 2   Caderno e 

exposición 
 



281 

cosmovisións 

mítico-relixiosas. 
e recoñecer algunha das 

primeiras xustificacións, 

producidas en 

sociedades onde 

imperaban as 

cosmovisións mítico-

relixiosas 

dos códigos xurídicos, e analízao e 

coméntao á luz do fragmento do 

Eutifrón platónico, onde se discute 

a fundamentación relixiosa da 

xustiza. 

b 
d 
e 
h 

B3.19. Primeiros 

intentos de 

fundamentar 

filosoficamente o 

dereito. Debate 

entre nomos e 

physis na sofística 

grega. 

B3.7. Explicar e valorar o 

papel dos pensadores 

sofistas ao debater sobre 

o criterio de validez das 

normas da pole, 

diferenciándoas 

claramente das leis 

naturais, e recoñecer 

algunha das posturas 

máis salientables neste 

debate. 

EFDB3.7.1. Procura e selecciona 

información sobre a figura e o 

pensamento de autores sofistas 

como Protágoras, Critias, 

Antifonte, Gorgias, Hipias, 

Trasímaco, Calicles e outros, e, en 

colaboración grupal, realiza un 

cadro esquemático coas posturas 

máis salientables de cada un ao 

respecto da validez da norma 

social ou nomos. 

CD 
CSC 
CCL 

Internet 7º 2   Caderno + 

redacción 

dunha 

composición 

 

b 
d 
e 
g 
h 

B3.20. 

Iusnaturalismo 
B3.21. Posturas de 

Platón, o estoicismo 

e Cicerón ao 

respecto da lei 

natural. 
B3.22. A lei natural 

na escolástica de 

Tomé de Aquino. 
B3.23. O 

iusnaturalismo na 

modernidade en 

filosofía do dereito e 

en filosofía política. 

B3.8. Recoñecer os fitos 

máis importantes do 

iusnaturalismo, desde as 

posturas de Platón, o 

estoicismo e Cicerón na 

antigüidade clásica, 

pasando pola reflexión 

sobre a lei natural en 

Tomé de Aquino, e 

identificar as 

características do 

iusnaturalismo na 

modernidade, 

comparando o 

iusnaturalismo en 

filosofía política co que 

se dá en filosofía do 

dereito. 

EFDB3.8.1. Define a posición 

iusnaturalista e analiza textos 

clásicos de Platón, Cicerón e 

autores estoicos onde se evidencie 

a existencia desa lei natural que 

pode ser coñecida polos seres 

humanos. 

CCL 
CSC 

Libro + 

Internet 
7º 1   Caderno  

EFDB3.8.2. Expón a posición da lei 

natural no contexto da teoría da lei 

de Tomé de Aquino, identificando 

os ámbitos da acción humana nos 

que se manifesta, e argumentando 

a posición subsidiaria en que 

queda a lexislación positiva sobre 

eses ámbitos. 

CCL Libro 7º 1   Caderno  

EFDB3.8.3. Procura información 

en internet sobre o xurdimento do 

iusnaturalismo na modernidade 

nas obras de Grocio, Pufendorf ou 

Tomasio, e elabora un mapa 

conceptual onde se recollan tanto 

as características dese movemento 

CD 
CCL 
CSC 
CAA 
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que o diferencian do 

iusnaturalismo clásico, como as 

relacións de semellanza e 

distinción que gardan as escolas 

iusnaturalistas en filosofía do 

dereito e filosofía política. 

d 
e 
g 
h 
l 
m 

B3.24. Positivismo 

xurídico ou 

iuspositivismo 
B3.25. Obra de 

Kelsen. Intento 

dunha teoría pura 

do dereito. 
B3.26. Límites do 

iuspositivismo 

B3.9. Definir o 

positivismo xurídico ou 

iuspositivismo, 

comprendendo como e 

por que quen defende 

esta corrente, en especial 

o pensador HansKelsen, 

presenta unha 

separación radical entre 

moral e dereito como 

necesaria para a 

formulación dunha teoría 

pura do dereito, 

estimando o intento de 

facer do dereito un 

ámbito de estudo 

estritamente científico, 

pero sendo conscientes 

dos límites desta posición 

e avaliando criticamente 

un dereito que se 

pretenda completamente 

amoral. 

EFDB3.9.1. Diserta sobre os 

problemas que formulan as 

fundamentacións iusnaturalistas do 

dereito, relacionándoos cos que se 

lles presentaban ás posicións 

obxectivistas en ética, e expón con 

rigor as teses básicas do 

iuspositivismo. 

CCL 
CSC 

Libro + 

Internet 
8º 2   Caderno  

EFDB3.9.2. Procura e selecciona 

información en distintas fontes 

sobre o libro "Teoría pura do 

dereito", de Hans Kelsen, e 

elabora, en colaboración grupal, un 

esquema dos temas máis 

importantes tratados nel, facendo 

especial incidencia na separación 

entre dereito e moral, a concepción 

do dereito como unha árbore 

xerárquica baseada na norma 

fundante, ou o carácter coercitivo 

das normas, que apuntan ao 

exercicio do poder, e valorando o 

intento de "purificar" o 

coñecemento xurídico para o 

converter nun discurso 

estritamente científico. 

CD 
CCL 
CAA 
CMCC

T 

Internet 8º 1     

EFDB3.9.3. Participa nun debate 

en grupo sobre os riscos contrarios 

de naturalizar ou positivizar 

completamente o dereito, expondo 

de xeito argumentado as súas 

propias conclusións sobre as 

limitacións de ambos os enfoques, 

e amosando respecto e tolerancia 

polas razóns achegadas por outras 

CCL 
CSC 
CSIEE 

Debate 8º 1   Caderno  
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persoas que poidan disentir. 

Bloque 4. A xustiza, a democracia e os dereitos humanos como puntos de encontro da ética, a filosofía do dereito e 

a filosofía política 

Ob Contidos Criteros de Avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
Clave 

Material de 
referencia 

Temporal. Grao m. 

consec. 
Peso na 
Cualific. 

Procedementos e   

Instrumen. de Aval. 
Elementos 

transversais 
Mes Ses 

a 
b 
c 
d 
e 

B4.1. A xustiza 

como ponte entre o 

dereito e a moral. 
B4.2. A xustiza 

como finalidade do 

dereito. 

B4.1. Recoñecer a 

dimensión 

intersubxectiva da xustiza 

como elemento que lle 

permite funcionar como 

nexo entre a moral e o 

dereito, comprendendo o 

seu papel como 

finalidade dos 

ordenamentos xurídicos. 

EFDB4.1.1. Identifica no concepto 

de xustiza a referencia á 

intersubxectividade e aos criterios 

para repartir bens, dereitos, 

obrigas e cargas entre os membros 

dun grupo, e explica como estes 

trazos permiten que sirva coma 

ponte entre o ámbito da moral e o 

do dereito, podendo ser tomada 

como a finalidade última dos 

ordenamentos xurídicos. 

CSC 
CCL 

Libro 8º 1   Caderno  

a 
b 
c 
d 
e 
g 
m 
n 

B4.3. Xustiza 

distributiva e os 

outros tipos de 

xustiza. 
B4.4. Criterios para 

a xustiza 

distributiva: 

necesidade, mérito 

e igualdade. 
B4.5. A xustiza 

como 

imparcialidade de 

Rawls: situación 

orixinaria e 

principios da 

xustiza. 

B4.2. Definir os tipos de 

xustiza e distinguir os 

criterios que poden 

orientar a xustiza 

distributiva, valorando a 

teoría da xustiza como 

imparcialidade de John 

Rawls ao respecto, e 

distinguindo as teses 

básicas desta teoría 

EFDB4.2.1. Explica o concepto de 

xustiza distributiva, comparándoa 

cos outros tipos de xustiza. 

CCL        

EFDB4.2.2. Usando a técnica de 

brainstorming en colaboración 

grupal, identifica as vantaxes e os 

inconvenientes que presenta cada 

un dos principais criterios de 

aplicación da xustiza distributiva 

(necesidade, igualdade e mérito), 

argumenta de xeito rotatorio a 

favor de cada un dos criterios e 

extrae as súas propias 

conclusións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

       

EFDB4.2.3. Realiza, en 

colaboración grupal e usando a 

súa creatividade, unha 

presentación audiovisual onde se 

presenten as teses básicas da 

CSC 
CSIEE 
CD 
CAA 
CCEC 

Libro + 

internet + 

traballo de 

grupo 

8º 2   Exposición na 

clase. 
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teoría da xustiza de John Rawls, a 

da posición orixinal e os dous 

principios da xustiza, como 

criterios para comprobar a xustiza 

de determinadas situacións ou 

accións. 

a 
b 
c 
d 
e 
g 
h 
m 
n 

B4.6. Democracia: 

carácter específico 

da súa lexitimidade. 
B4.7. Léxico 

xurídico-político 

asociado ao 

concepto de 

democracia. 
B4.8. Valores 

democráticos: 

liberdade, 

igualdade, 

solidariedade e 

pluralismo político. 

B4.3. Describir e valorar 

o carácter específico da 

lexitimidade democrática, 

usar con rigor o léxico 

xurídico-político asociado 

a este concepto, e 

distinguir na liberdade, a 

igualdade, a 

solidariedade e o 

pluralismo político os 

valores irrenunciables 

que inspiran os sistemas 

democráticos. 

EFDB4.3.1. Explica como a 

democracia é a forma de goberno 

que máis se adecúa ao ideal de 

xustiza, comprendendo e 

valorando o carácter específico da 

lexitimidade democrática fronte a 

outras modalidades de 

lexitimación. 

CCL 
CSC 

       

EFDB4.3.2. Procura e selecciona 

información en internet e realiza, 

en colaboración grupal, unha wiki 

sobre a democracia, onde se 

recollan, polo menos, os seguintes 

ítems: as formas de goberno 

alternativas, as regras básicas do 

xogo democrático, as súas 

dimensións social e liberal, os seus 

tipos con respecto á distribución 

territorial da soberanía, a 

representatividade, os tipos de 

elección, os poderes, etc. 

CD 
CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

Libro + 

biblioteca

+ internet 

8º 2   Caderno + 

debate 
 

EFDB4.3.3. Identifica e define con 

rigor os valores esenciais dos 

sistemas democráticos (liberdade, 

igualdade, solidariedade e 

pluralismo político) e, en 

colaboración grupal, elabora a 

presentación dunha distopía onde 

un deses valores desaparecera. 

CCL 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

       

a 
b 
c 
d 
e 

B4.9. Problema 

para os dereitos 

humanos de que o 

dereito se 

identifique co 

B4.4. Recoñecer os 

problemas que para a 

realización dos ideais de 

xustiza, democracia e 

dereitos humanos supón 

EFDB4.4.1. Explica as limitacións 

aos ideais de democracia, xustiza 

e dereitos humanos derivadas do 

feito de que os ordenamentos 

xurídicos sexan estatais, reflexiona 

CCL 
CSC 
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g 
h 

Estado. O dereito 

universal como 

problema e como 

necesidade. 
B4.10. A 

Declaración 

Universal dos 

Dereitos Humanos 

como norma 

fundante dos 

ordenamentos 

xurídicos orientados 

á xustiza global. 
B4.11. Situación 

dos dereitos 

humanos no mundo 

do século XXI. 

o feito de que haxa 

tantos ordenamentos 

xurídicos como estados, 

valorar os movementos a 

favor dunha 

internacionalización cada 

vez maior dos dereitos, e 

usar a Declaración 

Universal dos Dereitos 

Humanos como base 

xurídica de todos os 

dereitos internacionais, e 

ideal desde onde analizar 

ética e xuridicamente os 

acontecementos máis 

salientables da 

actualidade. 

sobre a problemática do dereito 

internacional, e formula as súas 

propias conclusións ao respecto 

dos medios para facer real unha 

xustiza global, valorando a 

contribución das institucións 

internacionais nese sentido. 

EFDB4.4.2. Analiza os artigos da 

Declaración e valóraos como 

posible norma fundante (no sentido 

de Kelsen) dos ordenamentos 

xurídicos xustos. 

CCL 
CSC 

       

EFDB4.4.3. Selecciona e integra 

fontes de información diferentes, e 

transfire conceptos desenvolvidos 

ao longo do proceso de 

aprendizaxe a situacións e 

acontecementos salientables da 

actualidade (discriminación, 

tortura, terrorismo, 

fundamentalismo, ausencia de 

liberdades, etc.), examinándoos á 

luz da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos e 

argumentando sobre eles, 

amosando tolerancia e respecto 

cara ás opinión das demais 

persoas, pero guiándose polo rigor, 

a coherencia e a solidez dos 

argumentos empregados. 

CD 
CCL 
CSC 
CMCC

T 

Internet, 

biblioteca 

+ prensa 

8º 2   Caderno e 

debate. 
 

 

   
O aporte desta materia ás 7 competencias clave é desigual, pois afectan aos contidos desta materia de diferente xeito. Algunhas delas adquiren una importancia 
notoria polo seu carácter instrumental: as competencias lingüística, dixital e aprender a aprender. No estudo desta materia dedicaranse esforzos notorios a adquirir, 
practicar e consolidar nos estudantes ambas competencias. 

As competencias social e cívica, iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresión cultural afectan directamente aos contidos da materia.  
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 As actividades e tarefas programadas oriéntase cara a consecución das competencias. A estratexia didáctica básica orientarase á realización de actividades (non 
avaliables) e tarefas avaliables orientadas cara a creación dun “proxecto final” ou produto consistente  na acumulación ordenada destas tarefas no 
portafolio/caderno de clase.. 

  

 

9 d) Materiais e recursos didácticos  

 Apuntes sobre A Xénese da Moralidade.(Bloque 1) 
 Libro Ética e filosofía do dereito  da Editorial Xerais (Bolques 2, 3 e 4) 
 Visionado e elaboración de Comentarios sobre as películas (Unha por cada bloque) 

9 e) Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción 

  

Avaliación inicial 

 

A principio de cada bloque o alumnado contestará un cuestionario con preguntas referentes aos conceptos e ideas relacionados cos contidos do bloque que se está 

iniciar. A súa finalidade será dobre: 
● Detectar a situación da estrutura cognitiva previa coa finalidade de ligar a ela as novas aprendizaxes. 

● Medir a calidade conceptual presente e saber que conceptos e ideas deben revisarse coa finalidade de acadar unha aprendizaxe significativa. 

  

Avaliación formativa ou procesual (continua) 

  

 

Cálculo da cualificación de cada avaliación 
É requisito imprescindible ter unha cualificación de 5 ou máis puntos en todos os bloques temáticos avaliados nun período do curso (1º, 2º ou 3º trimestre) 

para aprobar esa avaliación. Por exemplo, para unha avaliación na que computen 2 bloques cómpre ter os dous aprobados, pois aprobar un bloque e 

suspender o outro implica un suspenso automático nesa avaliación, aínda que a media aritmética das notas de ambos bloques fora igual ou maior de 5 

puntos, se ben de cara a proba final do mes de xuño considerarase superado ese bloque aprobado e non será necesario examinarse del. 
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Ponderación 
A cualificación de cada avaliación obterase coa media aritmética ponderada das cualificacións obtidas   

● Cualificación das probas escritas que terá un peso do 60 %, é dicir 6 puntos dos 10 totais. 

● Cualificación do traballo de aula e actividades, que terá un peso do 40 %, é dicir 4 puntos dos 10 totais. 

  

 

  

 

  

 

Avaliación final sumativa 

 

● Teñen dereito a aprobar o curso os estudantes que obtiveran 5 ou máis puntos nas 3 avaliacións feitas ao longo do curso. 
● A cualificacións final do curso obterase facendo a media aritmética das cualificacións dos bloques estudados durante o curso académico. Nótese 

que non se calculará a partir das notas emitidas en cada sesión de avaliación e comunicada ás familias nos boletíns de notas.   

 

● No mes de xuño practicarase unha proba escrita de avaliación final para aqueles estudantes que non aprobaran todas as avaliacións parciais. 

 

Alumnado que deberá realizar a avaliación final 
Deben presentarse á proba escrita de avaliación final aqueles estudantes que non acadaran o aprobado (5 puntos de 10) en todas as avaliacións parciais 

feitas durante o curso. Cada estudante se examinará unicamente dos bloques que teña suspensos. Nótese que está proba escrita final cause sobre os 

bloques de contidos suspensos, non sobre as avaliacións do curso. 

  

  

 

Avaliación extraordinaria 

 

No mes de setembro realizarase unha avaliación extraordinaria aos estudantes que non aprobaran na convocatoria ordinaria de xuño mediante unha proba única 
escrita. 
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9 g) Avaliación do proceso do ensino e da práctica docente.  

     

 Farase un seguimento trimestral utilizando a seguinte táboa: 

 

Grao consecución Nada Sufici
ente 

Ben Excel
ente 

Observacións e propostas 
de mellora 

A temporalización foi axeitada      

Os materiales foron apropiados      

Os instrumentos de avaliación 
foron efectivos 

     

Abarcaronse tódolos estándares      

Atendeuse a diversidade do 
alumnado 

     

Incorporaronse as TICs ao 
proceso 

     

      

      

 

  

 

9 h) Medidas de atención á diversidade 

As capacidades, motivacións e intereses dos nosos alumnos son diferentes. Por esta razón, algúns deles poden requirir unha atención especial. Así pois, cómpre informarse sobre: 
● O número de alumnos e as características físicas da aula. 

● O funcionamento do grupo e a súa disciplina. 
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● Os desempeños competenciais prioritarios que hai que traballar no grupo. 

● Dispoñibilidade de recursos, sobre todo, no referente aos medios informáticos. 

● Nivel académico e hábitos de estudo. 

● Experiencias previas en tarefas e traballos colaborativos. 

● Os casos de alumnos que teñan unhas necesidades educativas especiais. 

 
Algunhas destas actividades poden ser: 

 
● Actividades de repaso e recuperación para os alumnos que vaian máis atrasados. 

● Actividades de ampliación e profundización para os máis avantaxados. 

● Actividades nas que o alumno utilice diferentes estratexias (resolución de casos, debate, análise de datos, lectura e estudo de noticias e artigos de opinión...). 

● Actividades de investigación que favorecen o traballo autónomo e permiten a cada alumno aplicar o ritmo e forma de traballo máis adecuados ás súas 

características individuais. 

● Actividades individuais e grupais. 

● Atenderanse os intereses e motivacións persoais do alumno, permitindo que elixa entre distintos temas para a realización de traballos de investigación. 

 
● Procurarase a participación de todos, creando un clima agradable e de respecto. 

● Abordaranse os contidos, sempre que sexa posible, desde diversos puntos de vista e de distinta forma. 

 

 

   

 

10. Psicoloxía 2º Bacharelato 

 

  

10 a) Introdución   

A materia de Psicoloxía é unha materia de libre configuración á que se pode acceder desde calquera das vías do Bacharelato e que 
proporciona coñecementos fundamentais para o mundo actual, xa que serve tanto de orientación da propia conduta como de introdución aos 
coñecementos específicos que precisa calquera profesional da saúde ou de traballos que requiran e teñan as relacións persoais, laborais ou 
sociais como finalidade. 

A materia organízase en seis bloques: «A psicoloxía como ciencia», «Fundamentos biolóxicos da conduta», «Os procesos cognitivos 
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básicos: percepción, atención e memoria», «Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento», «A construción do ser 
humano. Motivación, per- sonalidade e afectividade» e «Psicoloxía social e das organizacións». Daquela, desde a consideración da disciplina 
como ciencia, analízanse os fundamentos biolóxicos da conduta, as capacidades cognitivas como a percepción, a memoria e a intelixencia, 
afondando na aprendizaxe e na construción da nosa personalidade individual e social. 

 

 

10 b)  Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

A materia de Psicoloxía, desde a dobre vertente humanística e científica, pode colaborar dun xeito representativo e versátil a fomentar o 
espírito científico, a capacidade de aprender sobre o mundo (CMCCT) e moi particulamente sobre a propia capacidade de aprender e as 
súas técnicas (CAA). A actualidade dos seus contidos e as múltiples experiencias prácticas permiten un tratamento transversal da materia 
que incide no coñecemento das relacións entre os diferentes ámbitos da cultura (CSC) e fai necesario usar as redes sociais e o tratamento 
da información procurando deste xeito un dominio nestes eidos (CD). Como disciplina que pode cooperar na mellora xenérica das condicións 
de vida das persoas e, ao mesmo tempo, patrocinar, desde o autocoñecemento, o xenuíno desenvolvemento persoal, é unha materia que 
permite desenvolver o espírito emprendedor (CSIEE). A metodoloxía que aplicaremos na materia insistirá de forma especial na capacidade 
expositiva do alumnado, tanto de forma escrita e icónica como verbal (CLL). 

 

 

10 c) Concreción dos obxectivos por curso 

Para esta materia consideramos esenciais os seguintes obxectivos propostos para o Bacharelato, obxec- tivos que adecuaremos 
aos contidos específicos da materia: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, fundamentalmente 
adquirindo os coñecementos científicos necesarios para sustentar unha igualdade de xénero e o respecto aos dereitos dos individuos, 
insistindo no especial dereito á saúde, tanto física coma psíquica.

 

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

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

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

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

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

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

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade 
elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos cien- tíficos e o estatuto específico da 
psicoloxía como ciencia e os seus límites. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de forma- ción e enriquecemento cultural, 
relacionando o ámbito da materia con diferentes expresións cultu- rais. 

ñ) Impulsar condutas e hábitos saudables en relación coa saúde psiquíca. 
 

 

10 d) Deseño curricular. 

A concreción para cada estándar de aprendizaxe figura nas seguintes táboas organizadas por trimestres e bloques de contido. 

 

 
 

 

 
PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS 
XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 
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logro 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia. Unidade 1 «A chave da alma» 
b

 

e

 

h

 

l 

B1.1. A psicoloxía 

desde as súas 

orixes en Grecia 

ata o século XIX. 
B1.2. Constitución 

da psicoloxía 

como saber 

autónomo: Wundt, 

Watson, James e 

Freud. 
B1.3. Diversidade 

de acepcións do 

termo psicoloxía 

ao longo da súa 

evolución. B1.4. 

Obxecto propio da 

psicoloxía. A 

psicoloxía e outros 

saberes. 

B1.1. Entender e 

apreciar a 

especifici- dade e 

a importancia do 

coñecemento 

psicolóxico, como 

ciencia que trata 

da conduta e os 

procesos mentais 

do individuo, 

valorando que se 

trata dun saber e 

unha actitude que 

estimula a crítica, 

a autonomía, a 

investigación e a 

innovación. 

PSB1.1.1. Explica 

e constrúe un 

marco de 

referencia global da 

psicoloxía, desde 

as súas orixes en 

Grecia (nas 

filosofías de Platón 

e Aristóteles), ata o 

seu recoñecemento 

como saber 

independente da 

man de Wundt, 

Watson, 
James e Freud, defi 
as acepcións do 

termo psicoloxía 

ao longo da súa 

evolución, desde 
o etimolóxico, como 
«ciencia da alma», 

aos achegados 

polas corren- tes 

actuais: 

condutismo, 

cognitivismo, 

psicanálise, 

humanismo ou 

Gestalt. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probes 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
(libro de texto) 

PSB1.1.2. 

Recoñece e valora 

as cuestións e os 

problemas que 

investiga a 

psicoloxía desde os 

seus inicios, 

distinguindo a súa 

perspectiva das 

proporcionadas por 

outros saberes. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probes 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctia 
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d

 

e

 

l 

B1.5. Obxectivos 

que caracterizan 

a psicoloxía. 
B1.6. Facetas 

teórica e práctica 

da psicoloxía, e 

ámbitos de apli- 

cación. 
B1.7. 

Metodoloxías da 

investigación 

psicolóxica: 

métodos e 

obxectivos. 

B1.2. Identificar a 

dimensión teórica 

e práctica da 

psicoloxía, os 

seus obxectivos, 

as súas 

características 
e as súas ramas e 

técnicas de 

investigación, 

relacionándoas, 

como ciencia 

multi- disciplinar, 

con outras 

ciencias cuxo fin é 
a comprensión 

dos fenómenos 

humanos, como a 

filosofía, a 

bioloxía, a 

antropoloxía, a 

economía etc. 

PSB1.2.1. Explica e 

estima a 

importancia dos 

obxectivos que 

caracterizan a 

psico- loxía: 

describir, explicar, 

predicir e modificar. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50%  nas 

probes 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Probas escritas 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

INSTRUMENTO: 
Unidade didática 
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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-de- portivas, 

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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
(libro de texto) 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - PRIMEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «A CHAVE DA ALMA» E «O CORAZÓN DA MÁQUINA» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS 
XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 
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   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 

compren- sivos 

(introspección, 

fenomenoloxía, 

hermenéutica, test, 

entrevista persoal, 

dinámica de grupos 

etc.) e os seus 

obxectivos 

(observa- ción, 

descrición, 

experimentación, 

explicación, 

estudos de casos 

etc.). 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Probas escritas 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
(libro de texto) 

a

 

d

 

e

 

g

 

h 

B1.8. Achegas 

máis importantes 

da psi- coloxía na 

compren- sión 

dos fenómenos 

humanos. 

Problemas 

tratados e 

conclu- sións 

ofrecidas. 
B1.9. Teorías 

psico- lóxicas: 

psicanálise, 

B1.3. Recoñecer 

e expresar as 

achegas máis 

importantes da 

psicoloxía, 

desde os seus 

inicios ata a 

actualidade, 

identificando os 

principais 

problemas 

formulados e as 

solucións ache- 

gadas polas 

PSB1.3.1. Explica e 

recoñece a 

importancia das 

achegas que a 

psicolóxica realizou 

na comprensión 

dos fenómenos 

humanos, 

identificando os 

problemas 

específicos dos que 

se ocupa e as 

conclusións 

achegadas. 

CCEC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 

  Unidade didática 
  Textos 
complementarios 
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condutismo, 

teoría cognitiva, 

Gestalt, 

humanismo e 

psico- bioloxía. 
B1.10. Textos de 

auto- res como W. 

Wundt, 
S. Freud, A. 
Maslow, 
W. James e B. F. 

Skin- ner, entre 

outros. 

correntes 

psicolóxicas 

contem- 

poráneas, e 

realizando unha 

análise crítica de 

textos 

significativos e 

breves de 

contido psi- 

colóxico, 

identificando as 

problemáticas 

formuladas e 

relacio- nándoas 

co estudado na 

unidade. 

PSB1 3.2. Utiliza a 

súa capacidade de 

aprender a 

aprender, 

realizando os seus 

propios mapas 

conceptuais, 

utilizando medios 

informáticos, acerca 

das seguintes 

teorías: psicanálise, 

condutismo, teoría 

cog nitiva, Gestalt, 

huma nismo e 

psicobioloxía. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Probas escritas 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
(libro de texto) 
Aula informática 

PSB1.3.3. Analiza e 

valora criticamente 

textos sobre os 

problemas, as 

funcións e as 

aplica- cións da 

Psicoloxía de 

autores como W. 

Wundt, S. Freud, A. 

Maslow, 
W. James e B. F. 

Skinner, entre 

outros. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
textos 

PSB1.3.4. Utiliza a 

súa iniciativa para 

expor as súas 

conclusións 

argumentadament

e, 
mediante 

presentacións 

gráficas, en medios 

audiovisuais. 

CD 

CSI

EE 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta. Unidade 2 «O corazón da máquina» 

e

 

g

 

h

 

i 

B2.1. Anatomía 

do encéfalo 

humano. 

Comparativa co 

doutros animais. 

B2.2. Filoxénese 

da evolución do 

cerebro humano 

e relación coa 

conduta. 

B2.1. Explicar a 

evo- lución do 

cerebro humano 

desde un enfoque 

antropolóxi- co, 

distinguindo as 

súas 

características 

específicas das 

dou- tros animais, 

co fin de apreciar a 

importancia do 

desenvolvemento 

neurolóxico e as 

con- secuencias 

que delas se 

derivan. 

PSB2.1.1. 

Identifica, 

contrasta e valora 

a nivel anatómico 

diferentes tipos de 

encéfalos animais 

en comparación 

co humano, 

valéndose de 

medios 

documentais. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

PSB2.1.2. Investiga 

a través de internet 

a filoxénese 

humana e a 

evolución do 

cerebro, explicando 

e apreciando a 

relación directa que 

mantén co 

desenvolvemento 

da conduta 

humana. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probas 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade  didáctica 
Aula informática 
 

d

 

e

 

g

 

i 

B2.3. Morfoloxía 

da neurona. 

Sinapse, impulso 

nervioso e 

neurotransmisores

. B2.4. Áreas do 

cerebro e as 

funcións que 

executan. 

B2.2. Analizar e 

apre- ciar a 

importancia 
da organización 

do sistema 

nervioso central, 

fundamen- 

talmente do 

encéfalo humano, 

distinguindo as 

localizacións e as 

funcións que 

deter- minan a 

conduta dos 

individuos 

PSB2.2.1. Realiza 

unha presentación, 

con medios 

informáticos, en 

colaboración 

grupal, sobre a 

morfoloxía neuronal 

e a sinapse, 

describindo o 

proceso de 

transmisión sináp- 

tica e os factores 

que a determinan, o 

impulso nervioso e 

os 

neurotransmisores. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 

OA 
 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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PSB2.2.2. Investiga 

e explica a 

organización das 

áreas cerebrais e as 

súas funcións, e 

localiza nun debuxo 

as devanditas 

áreas. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

e

 

h

 

i 

l 

B2.5. Técnicas 

de investigación 

da actividade 

cerebral: 

anxiogramas, 

EEG, TAC, TEP, 

IRM, inter- 
vencións 

directas e 

estudo de 

casos. B2.6. 

Impulso que 

deron as 

técnicas de 

investigación do 
cerebro para o 

estudo do 

comportamento e 

a solución 

dalgunhas 

patoloxías. 

B2.3. Entender e 

valorar as técnicas 

actuais de 

investiga- ción do 

cerebro e o seu 

impacto no avan- 

ce científico 

acerca da 

explicación da 

con- duta e na 

superación 

dalgúns trastornos 

e dalgunhas 

doenzas mentais. 

PSB2.3.1. Describe 

e compara as 

técnicas científicas 

de inves- tigación 

do cerebro: 

anxiogramas, EEG, 

TAC, TEP, IRM, 

intervencións 

directas e estudo 

de casos. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB2 3.2. Analiza 

e aprecia o impulso 

que estas técnicas 

de investigación 

cerebral lle deron 

ao coñecemento 

do comportamento 

humano e á 

solución dalgunhas 

patoloxías. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Aula virtual. 
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área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos de 

avaliación 
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a

 

c

 

e

 

g

 

i 

B2.7. Bases 

xenéticas da 

diferenza entre a 

conduta feminina 

e a masculina. 
B2.8. Doenzas 

cau- sadas por 

alteracións 

xenéticas. 

Anomalía na 

conduta. Síndro- 

mes. 

B2.4. 

Comprender e 

recoñecer 

algunhas das 

bases xenéticas 

que determinan a 

conduta humana, 

apreciando a 

relación de causa 

e efecto que pode 

existir entre 

ambas as dúas e 

destacando a 

orixe dalgunhas 

doenzas 
producidas por 

altera- cións 

xenéticas. 

PSB2.4.1. Explica 

a influencia dos 

compoñentes 

xenéticos que 

interveñen na 

conduta, e 

investiga e valora 
se estes teñen 

efectos distintivos 

entre a conduta 

feminina e a 

masculina. 

CM

C 

CT 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50%  na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB2.4.2. 

Relaciona e 

aprecia a 

importancia das 

alteracións xenéti- 

cas coas doenzas 

que producen 

modifica- cións e 

anomalías na 

conduta, utilizando 

o vocabulario 

técnico preciso: 

mutación, trisomía, 

monosomía, 

deleción etc. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50%  na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita  
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB2.4.3. Localiza 

e selecciona 

información en 

internet acerca 
de distintos tipos de 

doenzas causadas 

por alteracións 

xenéticas, tales 

como a síndrome 

de Down, a 

síndrome de 

Turner, a síndrome 

do miaño de gato 

ou a síndrome de 

Klinefelter, entre 

outras. 

CD 

CMC

CT 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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b

 

c

 

d

 

h 

B2.9. Sistema 

endócri- no. 

Glándulas e hor- 

monas, e 

influencia  na 

conduta. Influencia 

na diferenza entre 

a conduta feminina 

e a masculina. 

B2.5. Investigar e 

resumir a 

influencia do 

sistema endócrino 

sobre o cerebro e 
os 

comportamentos 

derivados diso, 

co fin de valorar a 

impor- tancia da 

relación entre 

ambos. 

PSB2. 5.1. Realiza, 

en colaboración 

grupal, un mapa 

conceptual do 

sistema endócrino, 

apreciando a súa 

influencia na 

conduta humana e 

os seus trastornos, 

por exemplo: 

hipófise e 

depresión, tiroide e 

ansiedade, 

paratiroide e 

astenia, 

suprarrenais e 

delirios, páncreas e 

depresión, 
sexuais e climaterio 
etc. 

CMC

CT 

CSIE

E 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
 

PSB2.5.2. 

Investiga as 

diferenzas 

endocrinolóxicas 

entre homes 
e mulleres, e os 

seus efectos na 

conduta, valorando 

o coñecemento 

destas diferenzas 

como un 

instrumento que 

permite un entende- 

mento e unha com- 

prensión mellores 

entre as persoas de 

diferente sexo. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria. Unidade 3 «Os ladrillos da mente» 
b 

d 

e 

g 

h 

l 

m 

B3.1. Percepción: 

elementos e 

fases do proceso. 
B3.2. Teorías 

sobre a 

percepción: 

aso- 
ciacionismo, 

Gestalt, 

cognitivismo e 

neuro- psicoloxía. 
B3.3. Leis da 

percep- ción da 

Gestalt. 
B3.4. Ilusións 

ópticas e 

trastornos 

perceptivos. 
B3.5. Algúns fenó- 

menos 

perceptivos: 

constancia 

perceptiva, 

percepción 

sublimi- nar e 

extrasensorial, 

B3.1. 

Comprender a 

percepción 

humana como un 

proceso 

construtivo 

eminen- temente 

subxectivo e 

limitado, no cal 

ten a súa orixe o 
coñecemento 

sobre a realidade, 

valorando o ser 

humano como un 

procesador de 

infor- mación. 

PSB3.1.1. Distingue 

e relaciona os 

elementos que 

interveñen no 

fenómeno da 

percep- ción 

(estímulo, sentido, 

sensación e limiares 

de percepción), 

recoñecéndoos 

dentro das fases do 

proceso perceptivo 

(excitación, transdu- 

ción, transmisión e 

recepción). 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nos 

cuestio- 

narios. 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB3.1.2. 

Compara e 

valora as 

achegas 
das principais 

teorías acerca da 

percepción: 

asociacionismo, 

Gestalt, 

cognitivismo e 

neuro- psicoloxía. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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membro fantasma 

e percepción por 

esti- mulación 

eléctrica do 

cerebro (por 

exemplo, o ollo de 

Dobelle) etc. 

PSB3.1.3. Elabora 

unha presentación 

con medios 

audiovisuais e en 

colaboración 

grupal, 

desenvolvendo a 

súa iniciativa 

persoal e 
as leis gestálticas 

da percepción, 

valorando a súa 

achega conceptual 

e identificando 

exem- plos 

concretos de como 

actúan (por 

exemplo, a través 

de obras pictóricas 

ou fotografías). 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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PSB3.1.5. Comenta 

e aprecia algúns 

fenómenos 

perceptivos, como a 

constancia 

perceptiva, a 

percepción sublimi- 

nar e extrasensorial, 

o membro fantasma 

e 
a percepción por 

esti- mulación 

eléctrica do cerebro 

(por exemplo, o ollo 

de Dobelle) entre 

outros, e expón as 

súas conclusións a 

través de soportes 

de presentación 

informáticos. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
 

INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

b

 

d

 

e

 

h 

B3.6. Factores 

indi- viduais e 

sociais que inflúen 

na percepción. 

B3 2. Explicar e 

apreciar a 

relevancia das 

influencias 

individuais e 

sociais no 

fenómeno da 

percepción, valo- 

rando criticamente 

tanto os seus 

aspec- tos 

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 

percep- ción, 

utilizando, por 

exemplo, os experi- 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita   

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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mentos sobre 

prexuízos 

realizados por 

Allport e Kramer. 

b 

d 

e 

g 

m 

B3.7. A 

memoria. 

Atención e 

concen- tración. 
B3.8. Tipos de 

aten- ción. 
B3.9. 

Alteracións da 

atención. 
B3.10. Tipos de 

me- moria. 

Relación entre 

eles e utilidade 

que teñen na 

aprendizaxe 

humana. 
B3.11. 

Esquecemento: 

causas. 
B3.12. A memoria 

e os efectos 

produci- dos nela 

por desuso, 

interferencia, falta 

de motivación etc. 
B3.13. 

Distorsións e 

alteracións da 

me- moria. 

B3.3. Coñecer e 

analizar a 

estrutura, os tipos 

e o funcio- 

namento da 

memoria humana, 

investigando as 

achegas 

dalgunhas teorías 

actuais, co fin de 

entender a orixe 
e os factores que 

inflúen no desen- 

volvemento 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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita. 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB3.3.2. Utiliza a 

súa iniciativa 

persoal para 

deseñar e elaborar, 

con medios 

informáticos, un 

cadro comparativo 

sobre diferentes 

tipos de memoria 

(sensorial, MCP e 

MLP), analizando a 

correspondencia 

entre elas e 

valorando a 

utilidade que teñen 

na aprendizaxe 

humana. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
 Unidade didáctica 
Aula informática 



306 

PSB3.3.3. Procura 

e selecciona 

información en 

páxinas web e 

libros 

especializados, 

acerca das 

principais causas 

do esquecemento, 

tales como as 

fisiolóxicas, as 

producidas por 

lesións, por 

represión, por falta 

de procesamento, 

por contexto 

inadecuado etc., e 

elabora conclu- 

sións. 

CA

A 

CD 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50%  na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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s 
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de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 
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   PSB3.3.5. 

Exemplifica, a 

través de medios 

audio- visuais, 

algunhas dis- 

torsións ou 

alteracións da 

memoria, como a 

amnesia, a 

hipermnesia, a 

paramnesia e os fal- 

sos recordos, 

desenvolvendo a 

súa capacidade 

emprendedora. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

es rita. 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento. Unidade 4 «Seres pensantes» 
b 

d 

e 

g 

h 

m 

B4.1. Teorías da 

aprendizaxe: 

condi- cionamento 

clásico; 

aprendizaxe por 

ensaio-erro; 

condicio- namento 

instrumen- tal; 

teoría cognitiva; 

aprendizaxe 

social. 
B4.2. Técnicas 

de 

condicionamento 

na publicidade. 
B4.3. Factores 

que in- flúen na 

aprendizaxe: 

coñecementos 

previos adquiridos, 

capaci- dades, 

personalidade, 

B4.1. Explicar as 

prin- cipais teorías 

sobre a 

aprendizaxe, 

identifi- cando os 

factores que cada 

unha delas con- 

sidera 

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 

aprendi- zaxe: 

condicionamento 

clásico (Pavlov e 

Wat- son); 

aprendizaxe por 

ensaio-erro 

(Thorndike); 

condicionamento 

instrumental 

(Skinner); teoría 

cognitiva (Piaget); 

Gestalt (Khöler); 

aprendizaxe social 

ou vicaria (Bandura) 

etc. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica  
Aula informática 
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estilos cognitivos, 

motivación, 

actitudes e 

valores. 

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 au- 

diovisual. 

CC

EC 

CD 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Material 
videográfico 
 

PSB4.1.3. Describe 

e valora a 

importancia dos 

factores que in- 

flúen na 

aprendizaxe, como 

por exemplo os 

coñecementos 

previos adquiridos, 

as capacidades, a 

personalidade, os 

estilos cognitivos, a 

motivación, as 

actitu- des e os 

valores. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

 

 

 
PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - SEGUNDO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «OS LADRILLOS DA MENTE» E «SERES PENSANTES» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos de 

avaliación 
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b 

d 

e 

g 

m 

B4.4. Teorías 

actuais sobre a 

intelixencia: 

teoría factorial de 

Spearman, 

multifac- torial de 

Thurstone, e 

teorías de 

Cattell, Vernon, 

Sternberg, 

Gardner etc. 
B4.5. Fases do 

desenvolvement

o da intelixencia 

segundo 
J. Piaget. 
B4.6. O CI e os 

proble- mas da 

medición da 

intelixencia. 
B4.7. Procesos 

cogni- tivos 

superiores: pen- 

samento, 

razoamento e 

creatividade. 

B4.2. 

Comprender os 

procesos 

cognitivos 

superiores do ser 

humano, como a 

intelixencia e o 

pen- samento, 

mediante o 

coñecemento 

dalgunhas 

teorías 

explicativas da 

súa natureza e o 

seu 

desenvolvemento

, distinguindo os 

factores que 

inflúen nel e 

investigando a 

eficacia das 

técnicas 
de medición 

utilizadas e o 

concepto de CI, co 

fin de entender 

esta capacidade 

humana. 

PSB4.2.1. Elabora 

mapas conceptuais 

dalgunhas das 

actuais teorías 

sobre a intelixencia, 

valorando as 

achegas que no seu 

estudo tivo cada 

unha delas, como 

por exem- plo a 

teoría factorial de 

Spearman, a 

multifacto- rial de 

Thurstone e as de 

Cattell, Vernon, 

Stern- berg, 

Gardner etc. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB4.2.2. Utiliza a 

súa iniciativa 

persoal para 

elaborar un 

esquema 

explicativo sobre as 

fa- ses do 

desenvolvemento 

da intelixencia 

segundo 
J. Piaget, 

valorando a 

importancia das 

influencias 

xenéticas e do 

medio neste 

proceso. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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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 

defi 
profunda ata a 

super- dotación, 

apreciando a 

obxectividade real 

dos seus resultados 

e exa- minando 

criticamente 

algunhas técnicas 

de medición da 

intelixencia. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
 

PSB4.2.4. Analiza o 

que é o 

pensamento, 

apreciando a  

validez tanto do 

razoamento como 

da creatividade na 

resolución de 

problemas e na 

toma de decisións. 

CCEC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
 Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

b

 

h 

B4.8. A 

intelixencia 

emocional e as 

súas 

competencias. 

B4.3. Recoñecer e 

va- lorar 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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba esccrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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a 

b 

h 

m 

B4.9. 

Posibilidades, 

alcance, límites e 

perigos da 

intelixencia 

artificial. 

B4.4. Reflexionar 

so- bre as 

posibilidades da 

intelixencia 

artificial 
e xulgar 

criticamente os 

seus alcances e 

os seus límites, 

co fin de evitar a 

equivocada 

humanización das 

máquinas 

pensantes e a 

deshumanización 

das persoas. 

PSB4.4.1. Avalía, 

en traballo grupal, 

as vertentes 

positivas e 

negativas das 

aplicacións da 

intelixencia artificial, 

así como os perigos 

que pode 

representar pola 

súa capacidade 

para o control do 

ser humano, 

invadindo a súa 

intimidade e a súa 

liberdade. 

CMC

CT 

CSIE

E 

Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos complementarios 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. Unidade 5 «Ser un mesmo» 
b 

d 

e 

g 

m 

B5.1. Teorías 

sobre a 

motivación: 

momeos- tática; 

das necesi- 

dades; do 

incentivo; 

cognitivas; 

psicanalí- ticas; 

humanistas. 
B5.2. Causas da 

frustración. 

Clasifica- ción dos 

conflitos de 

Lewin. 
B5.3. Alternativas 

á frustración: 

agresión, logro 

indirecto, eva- 

sión, depresión 

ou aceptación. 
B5.4. Motivación e 

consecución de 

logros no ámbito 

laboral e no 

educativo. 

B5.1. Explicar e 

va- lorar a 

importancia da 

motivación, a súa 

clasificación e a 

súa relación con 

outros procesos 

cognitivos, 

desenvolvendo os 

supostos teóricos 

que a explican e 

analizan- do as 

deficiencias e os 

conflitos que no 

seu 

desenvolvemento 

conducen á 

frustra- ción. 

PSB5.1.1. Utiliza e 

selecciona 

información acerca 

das teorías da 

motivación 

(homeostática; das 

necesidades; do 

incentivo; cogni- 

tivas; 

psicanalíticas; 

humanistas), 

utilizando mapas 

conceptuais, e 

elabora 

conclusións. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 

PSB5.1.2. Recorre 

á súa iniciativa para 

realizar unha 

presentación, con 

medios 

informáticos, 

acerca das causas 

da frustración, 

partindo da 

clasificación dos 

conflitos de Lewin e 

valorando as 

respostas 

alternativas a esta, 

como a agresión, o 

lo- 
gro indirecto, a 

evasión, a 

depresión ou a súa 

aceptación 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTOS: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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(tolerancia á 

frustración). 

PSB5.1.3. 

Argumenta, en 

colaboración grupal, 

sobre a importancia 

da motivación no 

ámbito laboral e 

educativo, 

analizando a 

relación entre 

motivación e 

consecución de 

logros. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita. 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 

b 

d 

e 

g 

h 

m 

B5.5. 

Teorías da 

personalidad

e 
B5.6. Fases do 

desen- 

volvemento da 

perso- nalidade 
B5.7. Métodos 

de avaliación da 

perso- nalidade 

e as súas 

limitacións. 
B5.8. Relación 

entre a conciencia 

e os proce- sos 

inconscientes. 

B5.2. Comprender 

o que é a 

personali- dade, 

analizando as 

influencias 

xenéticas, 

ambientais e 

cultu- rais sobre 

as que se edifica, 

as teorías que a 

estudan e os fac- 

tores 

motivacionais, 

afectivos e 

cognitivos 

necesarios para a 

súa axeitada 

evolución, en 

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 

con- dutismo, 

valorando as 

achegas que cada 

unha delas realizou 

no coñecemento da 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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B5.9. Drogas; 

altera- cións de 

conciencia e de 

personalidade. 
B5.10. 

Identidade e 

autoestima. 

cada fase do seu 

desenvolvemento. 
natureza humana. 

PSB5.2.2. Recorre 

á súa iniciativa 

persoal para realizar 

unha presentación, 

a través de medios 

audiovisuais, sobre 

as fases do 

desenvolve- mento 

da personalida- de, 

por exemplo segun- 

do a teoría 

psicanalista, e 

elaborar 

conclusións sobre 

os cambios que se 

producen en cada  
unha delas. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

 
 

 

 
PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de avaliación 

Procedementos de 

avaliación 
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   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 Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

   PSB5.2.4. Diserta 

sobre a complexa 

relación entre a 

función da con- 

ciencia e os 

procesos 

inconscientes, 

analizando algúns 

fenómenos 

inconscientes, como 

os soños ou a 

hipnose. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita. 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

   PSB5.2.5. 

Investiga, en 

traballo grupal, 

sobre os estados 

alterados de 

conciencia 

provocados polas 

drogas, valorando 

criticamente a súa 

influencia nas 

altera- cións da 

personalidade, e 

presenta as súas 

conclusións de 

maneira 

argumentada. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
Produción dos alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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   PSB5. 2.6. Indaga 

sobre a relación 

entre identidade e 

autoestima, 

valorando 

criticamente a 

importancia do con- 

cepto de si 

mesmo/a e as 

repercusións que 

iso ten no 

desenvolvemen to 

persoal e vital. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 

 
 

 

 
PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

b 

c 

e 

g 

h 

m 

B5.11. 

Perspectivas, 

modelos de 

estudo e métodos 

usados para 

tratar as 

psicopato- loxías. 
B5.12. 

Trastornos en 

B5.3. Entender e 

reflexionar sobre a 

complexidade que 

implica definir o 

que é un trastorno 

mental, 

describindo algúns 

dos factores xené- 

ticos, ambientais e 

PSB5.3.1. Describe 

pers pectivas e 

modelos de estudo 

da psicopatoloxía, e 

reflexiona sobre os 

métodos utilizados 

por cada unha 

delas. 

CMCCT Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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relación ás 

necesi- dades 

biolóxicas e ás 

adiccións. 
B5.13. Trastornos 

en relación ás 

emocións. B5.14. 

Trastornos en 

relación a 

elementos 

corporais. 
B5.15. 

Trastornos en 

relación á 

persona- lidade. 
B5.16. Trastornos 

en relación ao 

desenvol- 

vemento 

evolutivo. 

evolutivos 

implicados, co fin 

de comprender as 

perspectivas 

psico- patolóxicas 

e os seus métodos 

de estudo. 

PSB5.3.2. Utiliza 

a súa iniciativa 

persoal para 

realizar un cadro 

esquemático, en 

colaboración 

grupal e 

utilizando medios 

informáticos, 

acerca 
das características 

relativas a algúns 

tipos de trastornos, 

por exemplo os 

asociados ás nece- 

sidades biolóxicas e 
ás adiccións 

(sexuais, 

alimentarias, drogo- 

dependencias etc.), 

ás emocións 

(ansiedade e 

depresión), a 

elementos 

corporais 

(psicosomáticos, 

somatomorfos e 

disociativos), á 

perso- nalidade 

(esquizoide, 

paranoide, limítrofe, 

dependente, narci- 

sista, antisocial 

etc.), 
ao 

desenvolvemento 

evolutivo (autismo, 

atraso mental, 

déficit de atención e 

hiperacti vidade, da 

aprendizaxe, 

asociados á vellez) 

etc. 

CAA Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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b

 

d

 

e

 

g

 

h 

B5.17. 

Compoñentes 

hereditarios e 

apren- didos dos 

afectos. B5.18. 

Relación entre 

emoción e 

cognición. B5.19. 

Emocións 

primarias, 

secundarias e 

autoconscientes. 
B5.20. Teorías 

sobre a emoción, 

como expe 

riencia, como 

com- portamento 

ou como suceso 

fisiolóxico. A 

psicoafectividade 

e o equilibrio da 

persoa. B5.21. 

Trastornos e 

problemas 

emocio- nais. 

B5.4. Recoñecer 

e valorar os tipos 

de afectos, así 

como a orixe 

dalgúns trastornos 

emocionais, co 

obxecto de 

espertar 
o seu interese 

polo 

desenvolvement

o persoal desta 

capacidade. 

PSB5.4.1. Explica 

os tipos de afectos 

(sen- timento, 

emoción e paixón), 

especificando os 

seus determinantes 

hereditarios e 

apren- didos, e 

analizando a 

relación entre 

emoción e 

cognición. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

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 

autocons- cientes 

(culpa, vergoña, 

orgullo etc.). 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita. 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos de 

avaliación 

   PSB5.4.3. Realiza 

un cadro 

comparativo sobre 

as teorías sobre a 

emoción, por 

exemplo como 

experiencia, como 

comportamento ou 

como suceso 

fisiolóxico, 

valorando a 

importan- cia da 

psicoafectividade no 

equilibrio da persoa. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

   PSB5.4.4. 

Investiga, a 

través de 

internet, algúns 

trastornos 
emocionais 

(indiferenza 

emocional, 

dependencia 

afectiva, trastorno 

ma- níaco-

depresivo, des- 

control emotivo etc.) 

e problemas 

emocionais (medo, 

fobias, ansie- dade, 

estrés, depresión 

etc.), 

exemplificando a 

través dalgún 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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soporte audiovisual, 

e elabora as súas 

conclusións. 

b 

e 

m 

B5.22. 

Importancia da 

afectividade e da 

sexualidade na 

ma- duración da 

persoa. 

Psicoloxía da 

sexua- lidade. 
B5.23. 

Comunicación 

emocional: 

linguaxe verbal e 

non verbal. 

B5.5. Coñecer a 

importancia que 

na maduración da 

persoa teñen as 

relacións afectivas 

e sexuais, 

analizando critica- 

mente os seus 

aspec- tos 

fundamentais. 

PSB5.5.1. Identifica 

e aprecia a 

importancia que, no 

desenvolve- mento 

e na maduración da 

persoa, teñen a 

afectividade e a 

sexualidade, como 

dimen- sións 

esenciais do ser 

humano, e describe 

os aspectos 

fundamentais da 

psicoloxía da se- 

xualidade: fisioloxía 

da resposta sexual, 

conduta sexual etc. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB5.5.2. Diserta 

so- bre a 

importancia da 

linguaxe verbal e 

non verbal como 

medios de 

comunicación 

emocional na nosa 

vida cotiá, e expón 

de xeito claro e 

argumentado as 

súas conclusións. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTOS 
Proba escrita 
 Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións. Unidade 6 «Dime con quen andas…» 

a

 

b

 

c

 

g 

B6.1. Impacto das 

diferenzas 

culturais no 

comportamento 

individual: a súa 

influencia nos 

esque- mas 

cognitivos, na 

personalidade e 

na vida afectiva. 
B6.2. Proceso de 

so- cialización. 

Influencia no 

desenvolvemento 

persoal dos 

grupos, os papeis 

e os status 

sociais. 
B6.3. Orixe social 

das actitudes 

persoais. In- 

fluencia en 

condutas violentas 

en distintos 

ámbitos. 
B6.4. Roles 

sociais de 

xénero e as 

súas 

B6.1. Comprender 

e apreciar a 

dimensión social 

do ser humano, e 

entender o 

proceso de 

socialización como 

a interiorización 

das normas e 

valores so- ciais, 

apreciando a súa 

influencia na 

perso- nalidade e 

na conduta das 

persoas. 

PSB6.1.1. Analiza e 

valora as diferenzas 

culturais e o seu 

impacto no 

comportamento das 

persoas ao exercer 

a súa influencia nos 

esquemas 

cognitivos, a 

personalidade e a 

vida afectiva do ser 

humano. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB6.1.2. Realiza 

unha 

presentación, 

colaborando en 

grupo e utilizando 

medios 

informáticos, 

sobre o 
proceso de 

socialización 

humana e a 

influencia dos 

grupos, os papeis 
e os status 

sociais no 

desenvolvemento 

da persoa. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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consecuencias 

no pensamento 

e na conduta do 

home e da 

muller 

PSB6.1.3. 

Investiga acerca 

da orixe social das 

actitudes persoais, 

valorando a súa 

utilidade para a 

predición da 

conduta humana 
e a súa influencia 

en condutas de 

violencia escolar, 

laboral, doméstica 

e de xénero, entre 

outras. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Cuestionarios 

Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

m 

B6.5. Procesos 

psi- colóxicos de 

masas: 

impulsividade, 

intole- rancia, 

inconsciencia, 

falta de 

perseveranza, 

volubilidade e falta 

de capacidade 

crítica. 
B6.6. Estudo 

psico- lóxico das 

masas de Gustav 

Le Bon. Con- 

taxio de 

sentimentos e 

emocións, e 

perda temporal da 

perso- nalidade 

individual e 

consciente da 

persoa. B6.7. 

Psicoloxía de 

Erikson e a súa 

B6. 2. Coñecer e 

valorar os 

procesos 

psicolóxicos das 

masas, a súa 

natureza, as 

características e 

as pautas de 

compor- tamento, 

co fin de evitar as 

situacións 
de vulnerabilidade 

en que da persoa 

poida perder o 

control sobre os 

seus propios 

actos. 

PSB6.2.1. Procura 

e selecciona 

información en 

internet acerca 
das características 

da conduta do 

individuo inmerso 

na masa, tales 

como 

impulsividade, 

intolerancia, 

incons- ciencia, 

falta de perse- 

veranza, 

volubilidade 
e falta de 

capacidade 

crítica, entre 

outras. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 

Produción dos 

alumnos/as. 
 

INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 
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expli- cación das 

condutas radicais 

e irracionais 

nalgúns grupos. 
B6.8. Medidas 

para previr a 

conversión das 

persoas en masa. 

PSB6.2.2. Utiliza e 

selecciona 

informa- ción 

acerca do estudo 

psicolóxico das 

masas, realizado 

por Gustav Le 

Bon, e elabora 

conclusións acerca 

do poder da 

persuasión, o 

contaxio de 

sentimen-os e 

emocións que se 
produce nas masas 

e os seus efectos 

na perda temporal 

da personalidade 

individual e cons- 

ciente da persoa. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 
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PSICOLOXÍA 2º DE BACHARELATO - TERCEIRO TRIMESTRE 

2 UNIDADES DIDÁCTICAS: «SER UN MESMO» E «DIME CON QUEN ANDAS» (LIBRO DE TEXTO DE EDICIÓNS XERAIS) 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB6.2.3. Indaga 

na psicoloxía de 

Erikson e destaca 

algunhas das 

causas psicolóxicas 

explicativas que 

sinala acerca dos 

actos terroristas ou 

do pensamento 

radical e irracional 

que se pon de 

manifesto en 

seguidores/as de 

equipos deportivos, 

artistas, grupos 

políti- cos, 

relixiosos etc. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 

   PSB6.2.4. Elabora 

conclusións, en 

colaboración 

grupal, e formula 

pautas de conduta 

preventivas co fin 

de evitar que as 

persoas se 

convertan en parte 

da masa, perdendo 

o control da súa 

conduta, dos seus 

pensamentos e dos 

seus sentimentos. 

CSC Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 
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b 

e 

h 

m 

B6.9. Aplicación 

da Psicoloxía no 

mundo laboral. 

Recursos 

humanos: 

selección de 

persoal, integra- 

ción na empresa, 

e evolución 

persoal e 

profesional. 
B6.10. 

Aplicación da 

psicoloxía no 

mundo laboral. 

Fac- tores 

psicolóxicos 
e 

desenvolvemento 

laboral: 

adaptación, 

innovación, 

traballo 

colaborador, 

xestión de 

coñecementos, 

creatividade, auto- 

estima, 

proposición de 

retos, motivación, 

fomento da partici- 

pación, autonomía 

e xeración de 

ambientes 

creativos. 
B6.11. Aplicación 

da psicoloxía no 

mundo laboral. 

Riscos da saú- de 

psicolóxica laboral. 

B6.3. Entender 

e describir a 

impor- tancia da 

psicoloxía no 

campo laboral e 

o 

desenvolvement

o das 

organizacións, 

reflexionando 

sobre a 

importancia do 
liderado como 

condi- ción 

necesaria para a 

xestión das 

empresas, 

reflexionando 

sobre os erros 

psicolóxicos que 

se producen na 

súa xestión e pro- 

curando os 

recursos 

axeitados para 

afron- tar os 

problemas. 

PSB6.3.1. Comenta 

e aprecia a 

importancia da 

aplicación da psico 

loxía no mundo 

laboral, en temas 

tales como os 

aspectos 

psicolóxicos que 

inflúen na produ- 

tividade e no 

desenvolvemento 

empresarial, 
a importancia dos 

métodos e das 

técnicas 

psicolóxicas para a 

selección de 

persoal segundo os 

perfís laborais e a 

resolución de 

conflitos etc. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 

PSB6.3.2. Procura 

e selecciona 

información sobre 

recursos humanos: 

selección de 

persoal e 

desenvolvemento 

de programas 

profesio- nais 

favorecedores da 

integración do 

persoal traballador 

na empre- sa, e a 

súa evolución 

persoal e 

profesional. 

CSIEE Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Textos de apoio 
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Obxectivo
s 

Contidos Criterios 
de avaliación 

Estándares 
de aprendizaxe 

Competenc

ias clave 
Grao mínimo 

para superar a 

área Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumentos de 

avaliación 

Procedementos 

de avaliación 

   PSB6.3.3. 

Describe a 

importancia 

dos 
factores 

psicolóxicos que 

inflúen no desen- 

volvemento laboral, 

como a 

adaptación, a 

innovación, o 

traballo 

colaborador, a 

xestión de 

coñecementos, a 

creatividade e a 

auto- estima, 

identificando 

factores 

fundamentais, 

como a proposición 

de retos, a 

motivación, o 

fomento da 

participa- ción, a 

autonomía e a 

xeración de 

ambientes 

creativos, mediante 

exemplos de casos 

concretos e 

reflexio- nando 

criticamente sobre 

a súa aplicación en 

diversos ámbitos 

de traballo. 

CCL Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% nas 

probes 

escritas 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
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   PSB6.3.4. 

Investiga, en 

páxinas de internet, 

acerca dos 

principais riscos da 

saúde laboral, 

como son o estrés, 

a ansiedade, o 

mobbing e a 

síndrome de 

Burnout. 

CD Nivel C na 

rúbrica de 

avaliación dos 

traballos. 
 
50% na proba 

escrita 

PROCEDEMENTO
S 
Proba escrita 
Produción dos 

alumnos/as. 
OA 

 
INSTRUMENTO: 
Unidade didáctica 
Aula informática 

 
 

 
 

10 e) Concrecións metodolóxicas   

Dado o carácter humanístico-científico desta disciplina, cremos que debe desenvolverse preferentemente desde un punto de vista 
transversal e práctico. A fin de proporcionarlle ao alumnado un contexto en función dos seus intereses académicos e persoais, os traballos 
propostos terán un desenvolvemento transversal que permita, por unha parte, adquirir os coñecementos disciplinares e, por outra, 
aplicalos a contextos culturais, sociais ou disciplinares do seu interese. 

Esta metodoloxía pasa pola xeración de tarefas ou situacións-problema que o alumnado deberá resolver facendo un uso axeitado dos 
coñecementos disciplinares e integrando diferentes competencias. Incluirá prácticas de traballo individual e cooperativo. 

A corrección destas producións de traballo do alumnado reflectirase mediante rúbricas de avaliación por unidade didáctica. 
Coa finalidade de comprobar uns mínimos nos coñecementos da materia por parte do alumnado, recoméndase realizar probas escritas 

de aplicación de coñecementos por cada unidade didáctica. Estas probas serán pechados co fin de garantir a súa obxectividade. 
 

 

10 f) Materiais e recursos didácticos 

A materia terá o  seu seguimento  a través da clase presencial.  
O material didáctico que se vai empregar será: 
Libro de texto: Psicoloxía. Edicións Xerais. ISBN 978-84-9121-035-1 
O libro de texto acompáñase da versión para encerado dixital interactivo (Libro EDI). 
Material audiovisual 
Textos de apoio 
TIC 
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10 g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

Avaliación continua 

Proponse realizar a comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación realizarase mediante tres 
procedementos de avaliación: PROBAS ESCRITAS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS, PARTICIPACIÓN NA AULA. 

 
 

PROCEDEMENTO MÍNIMO PONDERACIÓN INSTRUMENTO 

Proba escrita: 1 / 2 por 
avaliación 

5 puntos sobre 10  60% EXAME 

Traballos propostos  

virtual 

Nivel C na rúbrica de avaliación 20% RÚBRICA 

Observación da vida da aula Participación regular 
 

20% 
 

LISTA DE CONTROL 
 

 

A media  para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase a partir das cualificacións dos diferentes procedementos e a 
cualificación a obter para superar a avaliación será de 5 puntos. 

A cualificación final do curso será a media das cualificacións das tres avaliacións. 
A recuperación das avaliacións parciais durante o curso consistirá na repetición e entrega dos traballos non realizados ou cualificados 
negativamente e/ou a repetición das probas escritas (segundo as dificultades que teña que superar o alumno/a). Para a súa corrección 
terase en conta a mesma ponderación que na avaliación ordinaria e as rúbricas de avaliación por trimestres. 
Nas seguintes páxinas reproducimos as rúbricas correspondentes a cada avaliación.
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Rúbricas 1ª avaliación 

 

 

TAREFA 1. RÚBRICA 

CRITER
IO 
DE 
AVALIA
CIÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

D COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 
 
 

PS-B1.1 

 
2º-PSB1.1.1 - Explica e constrúe un marco 

de referencia global da psicoloxía, desde as 

súas orixes en Grecia (nas filosofías de 

Platón e Aristóteles), até o seu 

recoñecemento como saber independente da 

man de Wundt, Watson, James e Freud, 

definindo as acepcións do termo psicoloxía 

ao longo da súa evolución: desde o 

etimolóxico, como 
«ciencia da alma», aos achegados polas 

correntes actuais: condutismo, cognitivismo, 

psicanálise, humanismo ou Gestalt. 

Elaboración 

deficiente e 

pouco 

coidada. Non 

persoal. 

Elabora 

mapas e 

esquemas, 

pero non 

están todos os 

autores nin se 

distinguen 

etapas. 

Elabora 

mapas e 

esquemas 

completos, 

pero a orde 

lóxica está 

mal 

elaborada. 

Elabora 

mapas 

completos, 

loxicamente 

correctos e 

orixinais. 

 
 
 

CAA 

 
 
PS-B1.1 

 
2º-PSB1.1.2 - Recoñece e valora as 

cuestións e os problemas que investiga a 

psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo 

a súa perspectiva das proporcionadas por 

outros saberes. 

 
 
Non logra. 

 
 
Realiza, pero 
usando ideas 
alleas. 

 

 
Usa  ideas 

persoais,  

pero  non  

afonda  nas 

cuestións. 

 
 
Usa ideas 
persoais e 
perspectiva 
crítica. 

 
 
CMCCT 

 
 
PS-B1.2 

 

2º-PSB1.2.1 - Explica e estima a importancia 

dos obxectivos que caracterizan a psi- 

coloxía: describir, explicar, predicir e 

modificar. 

 
 
Non completa 
a tarefa. 

 

Comprende 

os obxectivos 

de forma 

inco- rrecta. 

 

Comprende e 

propón os 

obxectivos 

de for- ma 

correcta. 

 

Comprende 

os obxectivos 

de forma 

correcta é 

aplícaos a 

problemas 

 
 
CMCCT 
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específicos. 

 
 
 

PS-B1.2 

 
2º-PSB1.2.2 - Distingue e relaciona as 

facetas teórica e práctica da psicoloxía, e 

iden- tifica as ramas en que se desenvolven 

(clínica e da saúde, da arte, das actividades 

físico-deportivas, da educación, forense, da 

intervención social, ambiental etc.), in- 

vestigando 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. 

 
 
 

Non 
comprende 
nin aplica a 
distinción. 

 
 

 
Aplica a 

distinción de 

forma ás 

veces inco- 

rrecta. 

 
 

 
Aplica a 

distinción de 

forma 

correcta 

sempre e con 

exemplos. 

 
 

 
Aplica a 

distinción e é 

quen de 

facelo de for- 

ma práctica e 

en contextos 

reais. 

 
 
 

CSC 

 
 

 
PS-B1.2 

 
2º-PSB1.2.3 - Describe e aprecia a utilidade 

das técnicas e das metodoloxías de in- 

vestigación 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, expe- 

rimentación, explicación, estudos de casos 

etc.). 

 
 

 
Descoñece a 
meirande 
parte dos 
métodos. 

 
 

Coñece case 

todos os 

métodos, 

pero non os 

describe 

correctament

e. 

 
 

Describe  

correctament

e  os  

métodos  e  

os seus 

obxectivos, 

pero non 

valora. 

 
 

Valora 

obxectivame

nte os 

diferentes 

méto- dos 

propoñendo 

exemplos e 

casos. 

 
 

 
CAA 

 

 
B1.3 

 
2º-PSB1.3.1 - Explica e recoñece a 

importancia das achegas que a psicoloxía 

realizou na comprensión dos fenómenos 

humanos, identificando os problemas 

específicos dos que se ocupa e as 

conclusións achegadas. 

 

 
Non distingue 
as cuestións 
psicolóxicas. 

 

Confunde 

cuestións 

psicolóxicas 

con cues- 

tións 

filosóficas ou 

doutras 

ciencias. 

 

Identifica ben 

as cuestións 

psicolóxicas 

e as 

solucións 

propostas. 

 

Identifica ben 

as cuestións 

e é quen de 

xerar unha 

opinión 

persoal. 

 

 
CCEC 

 

 
B1.3 

 
2º-PSB1.3.4 - Utiliza a súa iniciativa para 

expor as súas conclusións argumentada- 

mente, mediante presentacións gráficas, en 

medios audiovisuais… 

 

 
Non usa. 

 

 
Usa de forma 
deficiente. 

 
Usa unha 

ferramenta 

dixital de 

forma efec- 

tiva. 

 
Usa máis 

dunha 

ferramenta 

de 

exposición 

de forma 

complementa

ria. 

 

 
CD CSIEE 
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B1.3 

2º-PSB1.3.2 - Utiliza a súa capacidade de 

aprender a aprender –realizando os seus 

propios mapas conceptuais, utilizando 

medios informáticos–, acerca das seguintes 

teorías: psicanálise, condutismo, teoría 

cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobio- 

loxía. 

 

Non investiga 

nos temas de 

forma 

autóno- ma. 

 

Investiga, 

pero non 

recoñece a 

información 

relevante nin 

xera un 

criterio. 

 

 
Investiga e 
recoñece 
información 
relevante. 

 

É quen de 

usar a 

información 

relevante 

para xerar 

nova 

información. 

 

 
CAA 

 

 
B1.3 

 
2º-PSB1.3.3 - Analiza e valora criticamente 

textos sobre os problemas, as funcións e as 

aplicacións da psicoloxía de autores como 

W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e 

B. F. Skinner, entre outros. 

 

Non 

comprende 

nin analiza o 

texto de xeito 

autónomo. 

 

A 

comprensión 

dos textos é 

mínima e non 

tira 

conclusións 

deles. 

 

Comprende  

os  textos  e  

tira  

conclusións, 

pero estas 

son moi 

básicas e 

non as 

explica. 

 

Comprende 

os textos, as 

conclusións 

son 

importantes e 

están ben 

elaboradas. 

 

 
CCL 

 
 
 
 

 

TAREFA 2. RÚBRICA 

CRITERI
O 
DE 
AVALIAC
IÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

D COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 
 

PS-B2.2 

 
2º-PSB2.2.1 - Realiza unha presentación, 

con medios informáticos, en colaboración 

grupal, sobre a morfoloxía neuronal e a 

sinapse, describindo o proceso de 

transmisión sináptica e os factores que a 

determinan, o impulso nervioso e os 

neurotransmisores. 

 

 
Non se 

realiza ou 

non se 

utilizan 

medios 

gráficos de 

representaci

ón. 

 

 
A 

representació

n é moi 

limitada e falta 

a maior parte 

dos conceptos 

fundamentais. 

 
Están os 

conceptos 

fundamentais

, pero a 

representació

n non é 

propia nin 

está per- 

sonalizada. 

 

 
A 

presentación 

é propia e 

persoal. 

Presenta as 

relacións 

dunha forma 

clara e 

precisa. 

 
 

CD 
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PS-B2.2 

 

2º-PSB2.2.2 - Investiga e explica a 

organización das áreas cerebrais e as súas 

fun- cións, e localiza nun debuxo as 

devanditas áreas. 

 

Non realiza 

investigación 

autónoma e 

limí- tase a 

repetir o 

tema. 

 
Realiza unha 

pequena  

investigación,  

pero non 

seleciona ben 

o material nin 

emprega un 

criterio 

científico. 

 
Selecciona 

ben os 

materiais e 

realiza unha 

investigación 

autónoma, 

pero as 

respostas 

son 

insuficientes. 

 

Realiza unha 

investigación 

concienzuda 

e o traballo 

elaborado 

está 

completo e é 

persoal. 

 

 
CMCCT 

 

PS-B.2.1 

 
2º-PSB2.1.1 - Identifica, contrasta e valora 

a nivel anatómico diferentes tipos de 

encéfalos animais en comparación co 

humano, valéndose de medios 

documentais. 

 
Non realiza 

investigación 

autónoma e 

limí- tase a 

repetir o 

tema. 

Realiza unha 

pequena  

investigación,  

pero non 

seleciona ben 

o material nin 

emprega un 

criterio 

científico. 

Selecciona 

ben os 

materiais e 

realiza unha 

investigación 

autónoma, 

pero as 

respostas 

son 

insuficientes. 

 
Realiza unha 

investigación 

concienzuda 

e o traballo 

elaborado 

está 

completo e é 

persoal. 

 

CMCCT 

 
 
PS-B.2.1 

 
2º-PSB2.1.2 - Investiga a través de Internet 

a filoxénese humana e a evolución do 

cerebro, explicando e apreciando a relación 

directa que mantén co desenvolvemento da 

conduta humana. 

 
Non 

comprende a 

maior parte 

do proceso 

de filoxénese 

do cerebro 

nin é quen 

de ex- 

plicalo. 

 

Comprende 

unha boa 

parte do 

proceso, pero 

a explicación 

carece de 

rigor. 

Comprende o 

proceso, a 

explicación é 

ri- gorosa, 

pero os 

medios 

expresivos 

non son 

persoais nin 

usa as 

ferramentas 

adecuadas 

para a 

exposición. 

Comprende o 

proceso, a 

explicación é 

ri- gorosa e a 

exposición 

das ideas é 

persoal e 

creativa. 

Utiliza as 

ferramentas 

informáticas 

adecuadas. 

 
 
CD 

 
 
PS-B2.3 

 
2º-PSB2.3.1 - Describe e compara as 

técnicas científicas de investigación do 

cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, 

IRM, intervencións directas e estudo de 

casos. 

 
Non 

investiga nos 

temas de 

forma 

autóno- ma. 

 
Investiga, pero 

non recoñece 

a información 

relevante nin 

xera un 

criterio. 

 
 
Investiga e 
recoñece 
información 
relevante. 

 
É quen de 

usar a 

información 

relevante 

para xerar 

nova 

información. 

 
 
CMCCT 

 
 

PS-B2.3 

 
2º-PSB2.3.2 - Analiza e aprecia o impulso 

que estas técnicas de investigación cere- 

bral lle deron ao coñecemento do 

 

 
Non busca 

información 

 

 
Non  é  quen  

de  relacionar  

 
Comprende a 

maior parte 

dos 

 
Coñece e 

comprende 

os 

 
 

CSC 
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comportamento humano e á solución 

dalgunhas patoloxías. 
nin 

comprende 

con- 

ceptualment

e o tema. 

os  conceptos 

aprendidos 

aplicándoos a 

un exemplo. 

conceptos e 

recoñéceos, 

pero non é 

quen de 

crear unha 

valoración na 

aplicación. 

conceptos, 

aplícaos e 

emite unha 

valoración 

autónoma 

aplicán- doa 

no contexto. 
 
 
PS-B2.4 

 
2º-PSB2.4.1 - Explica a influencia dos 

compoñentes xenéticos que interveñen na 

con- duta e investiga e valora se estes 

teñen efectos distintivos entre a conduta 

feminina e a masculina. 

 

Non busca 

información 

nin 

comprende 

con- 

ceptualment

e o tema. 

 

Non  é  quen  

de  relacionar  

os  conceptos 

aprendidos 

aplicándoos a 

un exemplo. 

 
Comprende a 

maior parte 

dos 

conceptos e 

recoñéceos, 

pero non é 

quen de 

crear unha 

valoración na 

aplicación. 

 
Coñece e 

comprende 

os 

conceptos, 

aplícaos e 

emite unha 

valoración 

autónoma 

aplicán- doa 

no contexto. 

 
 
CMCCT 

 
 

PS-B2.4 

 
2º-PSB2.4.2 - Relaciona e aprecia a 

importancia das alteracións xenéticas coas 

doen- zas que producen modificacións e 

anomalías na conduta, utilizando o 

vocabulario técnico preciso: mutación, 

trisomía, monosomía, deleción etc. 

 
 
Non busca 

información 

nin 

comprende 

con- 

ceptualment

e o tema. 

 
 
Non  é  quen  

de  relacionar  

os  conceptos 

aprendidos 

aplicándoos a 

un exemplo. 

 
Comprende a 

maior parte 

dos 

conceptos e 

recoñéceos, 

pero non é 

quen de 

crear unha 

valoración na 

aplicación. 

 
Coñece e 

comprende 

os 

conceptos, 

aplícaos e 

emite unha 

valoración 

autónoma 

aplicán- doa 

no contexto. 

 
 

CCL 

 



334 

 
 
 

Rúbricas 2ª avaliación 

 

TAREFA 3. RÚBRICA 

CRITERIO 
DE 
AVALIACI
ÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

 
D 

COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 
 

PS-B3.1 

 

2º-PSB3.1.1 - Distingue e relaciona 

os elementos que interveñen no 

fenómeno da per- cepción (estímulo, 

sentido, sensación e limiares de 

percepción), recoñecéndoos dentro 

das fases do proceso perceptivo 

(excitación, transdución, transmisión 

e recepción). 

 

O esquema é 

moi limitado, 

faltan os 

concep- tos 

principais e 

non se 

amosan as 

relacións 

entre eles. 

 

 
O esquema 

non está 

completo 

aínda que 

están os 

elementos 

esenciais. 

 

O esquema 

presentado é 

unha 

recreación 

dun esquema 

previamente 

publicado, 

pero é 

completo e 

correcto. 

 
O esquema é 

elaborado, 

recolle todos 

os ele- 

mentos 

traballados 

no curso e as 

relacións 

entre eles, as 

cales son 

loxicamente 

correc- tas. É 

persoal. 

 
 

CMCCT 

 

 
PS-B3.1 

 
2º-PSB3.1.2 - Compara e valora as 

achegas das principais teorías 

acerca da percepción: 

asociacionismo, Gestalt, cognitivismo 

e neuropsicoloxía. 

 
Non usa 

información 

do tema en 

ningún 

momento e 

as respostas 

aos 

exercicios 

non teñen 

nivel 

conceptual 

adecuado. 

 
Usa pouca 

información 

do tema para 

desen- volver 

os exercicios 

e cando o fai 

non é per- 

tinente. 

Usa a 

información 

adquirida 

sobre o tema 

en diferentes 

momentos, 

mais dun 

xeito non 

integrado, 

salpicando a 

tarefa sen 

conectar con 

esta. 

 
Usa os 

coñecemento

s adquiridos 

nas aná- 

lises dos 

diferentes 

documentos 

dun xeito 

persoal e ben 

integrado. 

 

 
CCEC 
CAA 
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PS-B3.1 

 
2º-PSB3.1.3 - Elabora unha 

presentación con medios 

audiovisuais e en colaboración 

grupal, desenvolvendo a súa 

iniciativa persoal e as leis gestálticas 

da percepción, valo- rando a súa 

achega conceptual e identificando 

exemplos concretos de como actúan 

(por exemplo, a través de obras 

pictóricas ou fotografías). 

 

 
Non se 

elaboran 

máis que 

algunhas das 

leis e os 

exemplos 

non son 

pertinentes 

nalgúns ou 

en todos os 

casos. 

 

 
Só están 

representada

s algunhas 

leis, pero son 

as principais. 

Os exemplos 

non son re- 

collidos polo 

propio 

alumno/a. 

 
 
Están 

representada

s todas as 

leis, pero non 

é capaz de 

poñer 

exemplos 

persoais. 

 

 
O mural está 

completo, 

preséntase 

un exem- plo 

por lei e 

estes son 

orixinais, 

recollidos 

polo propio 

alumno/a. 

 
 

 
CSIEE 

 

 
PS-B3.1 

 
2º-PSB3.1.4 - Procura e selecciona 

información, utilizando páxinas web, 

verbo dalgúns tipos de ilusións 

ópticas, diferenciándoas dos 

trastornos perceptivos como as 

alucina- cións e a agnosia. 

 
O resultado é 

froito dunha 

opinión 

anecdó- tica 

sen que se 

teña recollido 

información. 

 
Recóllese 

información, 

pero non é 

pertinen- te 

ou está mal 

estruturada e 

usada. Non 

se citan as 

fontes. 

 
Recóllese 

información 

pertinente de 

dife- rentes 

fontes, pero 

en moitos 

casos non se 

citan. 

 
A 

información 

recollida de 

diferentes 

fontes está 

ben 

seleccionada 

e citada no 

documen- to 

final. 

 

 
CD 

 
 

 
PS-B3.1 

 
2º-PSB3.1.5 - Comenta e aprecia 

algúns fenómenos perceptivos, como 

a constancia perceptiva, a 

percepción subliminar e 

extrasensorial, o membro pantasma 

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. 

 
 
Non 

recoñece a 

maioría dos 

fenómenos 

perceptivos 

nos 

documentos 

nin comenta 

sobre eles. 

 
 
Só recoñece 

algún dos 

fenómenos 

percep- tivos 

nos 

documentos 

e non 

comenta 

sobre eles. 

 
Recoñece os 

fenómenos 

perceptivos 

nos 

documentos 

para analizar, 

pero non é 

quen de 

valoralos nin 

de facer un 

comentario 

persoal. 

 
 
Recoñece os 

fenómenos 

perceptivos 

nos 

diferentes 

documentos 

para analizar 

e fai 

comentarios 

axeitados e 

persoais 

sobre eles. 

 
 

 
CD 

 
 

 
PS-B3.2 

 

2º-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 

 
 

Non coñece 

nin explica os 

principais 

nesgos 

cognitivos. 

 

Formula e 

explica os 

diferentes 

nesgos cog- 

nitivos, pero 

non é quen 

de 

 

 
Coñece e 

recoñece os 

principais 

nesgos 

cognitivos e 

é quen de 

 

 
Coñece e 

recoñece os 

principais 

nesgos cog- 

nitivos e é 

quen de 

 
 

 
CSC 
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experimentos sobre prexuízos 

realizados por Allport e Kramer. 
experimentar 

con eles nin 

recoñecer a 

súa 

importancia 

en diferentes 

áreas. 

realizar de 

novo un 

experiemento 

xa realizado 

sobre eles. 

realizar un 

experimento 

de propia 

creación 

sobre eles. 

 

 
PS-B3.3 

 
2º-PSB3.3.1 - Relaciona os 

conceptos de atención e 

concentración como puntos de par- 

tida da memoria, distinguindo os 

tipos de atención e os tipos de 

alteración que poden sufrir. 

 
Non fala dos 

procesos de 

atención e 

con- 

centración. 

 
Só menciona 

a atención e 

a 

concentració

n como 

importantes, 

pero sen 

explicalas nin 

usalas no 

seu 

comentario 

dos 

documentos. 

Recoñece a 

importancia 

da atención e 

a 

concentració

n no 

documento 

para analizar, 

pero non é 

quen de 

valoralos nin 

de facer un 

comentario 

persoal. 

Recoñece a 

importancia 

da atención e 

a 

concentració

n nos  

diferentes  

documentos 

para analizar 

e fai 

comentarios 

axeitados e 

persoais 

sobre eles. 

 

 
CCL 

 

 
PS-B3.3 

 
2º-PSB3.3.2 - Utiliza a súa iniciativa 

persoal para deseñar e elaborar, con 

medios in- formáticos, un cadro 

comparativo sobre diferentes tipos de 

memoria (sensorial, MCP e MLP), 

analizando a correspondencia entre 

elas e valorando a utilidade que 

teñen na aprendizaxe humana. 

Non é quen 

de situar os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propos- tos 

nin introduce 

un esquema 

que permita 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

me- moria. 

Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propostos ou 

introduce un 

esquema 

copiado que 

permite 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

memoria, 

pero sen 

relacionar 

estes dous 

aspectos 

entre si. 

Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visuali- zar 

nos 

documentos 

propostos e 

introduce 

ademais un 

esquema 

copiado que 

permite 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

me- moria. 

 
Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propostos e 

introduce 

ade- mais un 

esquema 

persoal que 

permite situa- 

los no 

conxunto dos 

procesos da 

memoria. 

 

 
CSIEE 

 

 
PS-B3.3 

 
2º-PSB3.3.3 - Procura e selecciona 

información en páxinas web e libros 

especializados, acerca das principais 

causas do esquecemento, tales 

como as fisiolóxicas, as producidas 

por lesións, por represión, por falta 

de procesamento, por contexto 

Non é quen 

de situar os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propos- tos 

nin introduce 

Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propostos ou 

introduce un 

esquema 

Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visuali- zar 

nos 

documentos 

propostos e 

introduce 

 
Sitúa os 

trastornos 

que se poden 

visualizar nos 

documentos 

propostos e 

introduce 

 

 
CAA CD 
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inadecuado, etc., e elabora 

conclusións. 
un esquema 

que permita 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

me- moria. 

copiado que 

permite 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

memoria, 

pero sen 

relacionar 

estes dous 

aspectos 

entre si. 

ademais un 

esquema 

copiado que 

permite 

situalos no 

conxunto dos 

procesos da 

me- moria. 

ade- mais un 

esquema 

persoal que 

permite situa- 

los no 

conxunto dos 

procesos da 

memoria. 

 

 
PS-B3.3 

 
2º-PSB3.3.4 - Procura e selecciona 

información en páxinas web. Analiza 

e valora a im- portancia dalgúns dos 

efectos producidos na memoria por 

desuso, interferencia, falta de 

motivación etc., e expón as súas 

consecuencias de xeito 

argumentado. 

 

O resultado é 

froito dunha 

opinión 

anecdó- tica 

sen que se 

teña recollido 

información. 

 
Recóllese 

información, 

pero non é 

pertinen- te 

ou está mal 

estruturada e 

empregada. 

Non se citan 

as fontes. 

 
Recóllese 

información 

pertinente de 

dife- rentes 

fontes, pero 

en moitos 

casos non se 

citan. 

 
A 

información 

recollida de 

diferentes 

fontes está 

ben 

seleccionada 

e citada no 

documen- to 

final. 

 

 
CCL 

 

 
PS-B3.3 

 
2º-PSB3.3.5 - Exemplifica, a través 

de medios audiovisuais, algunhas 

distorsións ou alte- racións da 

memoria, como a amnesia, a 

hipermnesia, a paramnesia e os 

falsos recordos, desenvolvendo a 

súa capacidade emprendedora. 

 
Non é quen 

de recoller os 

exemplos 

das alte- 

racións da 

memoria dos 

documentos. 

Toma 

exemplos 

dos 

documentos 

para ex- 

plicar as 

diferentes 

alteracións 

da memoria, 

aínda que 

son 

incompletos 

e non fai 

comen- tarios 

persoais 

explicativos 

sobre elas. 

Toma 

exemplos 

dos 

documentos 

para ex- 

plicar as 

diferentes 

alteracións 

da memoria 

e recoller 

comentarios 

doutros 

explicativos 

sobre elas. 

Toma 

exemplos 

dos 

documentos 

para expli- 

car as 

diferentes 

alteracións 

da memoria 

e fai 

comentarios 

persoais 

explicativos 

sobre elas. 

 

 
CD 
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TAREFA 4. RÚBRICA 

CRITERIO 
DE 
AVALIACI
ÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

 
D 

COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 
 
 
PS-B4.1 

2º-PSB4.1.1 - Utiliza a súa iniciativa 

persoal para confeccionar, utilizando 

medios in- formáticos, un cadro 

comparativo das teorías da 

aprendizaxe: condicionamento 

clásico (Pavlov e Watson); 

aprendizaxe por ensaio-erro 

(Thorndike); condicionamento instru- 

mental (Skinner); teoría cognitiva 

(Piaget); Gestalt (Khöler); 

aprendizaxe social ou vicaria 

(Bandura) etc. 

 

O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

pertinentes. 

 

Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

definicións 

nin se poñen 

exemplos. 

 

O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

pouco visible. 

Dá exemplos 

pero non son 

creativos. 

 

Presenta un 

esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 

prácticos 

creativos. 

 
 
 
CSIEE 

 

 
PS-B4.1 

 
2º-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. 

 
Non é quen 

de definir as 

técnicas de 

condi- 

cionamento 

nin as 

recoñece nas 

súas apli- 

cacións. 

 
Só é quen de 

definir a 

teoría do 

condicio- 

namento, 

pero non a 

recoñece nas 

súas 

aplicacións. 

 
Recoñece 

algunhas 

técnicas de 

condiciona- 

mento, pero 

falla na 

aplicación a 

contextos 

concretos. 

 
O alumno/a 

recoñece as 

principais 

técnicas de 

condicionam

ento e 

aplícaas en 

contextos 

concretos. 

 

C

C

E

C

 

C

D 

 
 

 
PS-B4.1 

 

 
2º-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 

 

 
Non 

recoñece a 

maior parte 

dos factores 

que inflúen 

 

 
Coñece os 

factores que 

inflúen na 

aprendizaxe 

dun xeito 

 

Coñece os 

factores que 

inflúen na 

aprendizaxe, 

pero non os 

recoñece 

 

Recoñece 

nun contexto 

os factores 

que in- flúen 

na 

aprendizaxe, 

 
 

 
CCL 
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estilos cognitivos, a motivación, as 

actitudes e os valores. 
na 

aprendizaxe 

nin é quen de 

definilos e 

valoralos. 

teórico e a 

reflexión que 

fai non é 

persoal. 

facilmente 

nin pode dar 

unha opinión 

persoal 

aplicada a un 

contexto. 

é quen de 

describilos e 

reflexiona 

sobre o seu 

alcance dun 

xeito persoal. 

 

 
PS-B4.2 

2º-PSB4.2.1 - Elabora mapas 

conceptuais dalgunhas 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, 

Sternberg, Gardner etc. 

 
O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

pertinentes. 

 
Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

defi-nicións 

nin se poñen 

exemplos. 

 
O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

pouco visible. 

Dá exemplos 

pero non son 

creativos. 

 
Presenta un 

esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 

prácticos 

creativos. 

 

 
CAA 

 
 
 
PS-B4.2 

 
 
2º-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. 

 
 
O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

pertinentes. 

 
 
Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

defi nicións 

nin se poñen 

exemplos. 

 
 
O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

pouco visible. 

Dá exemplos 

pero non son 

creativos. 

 
 
Presenta un 

esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 

prácticos 

creativos. 

 
 
 
CSIEE 

 
 
 

PS-B4.2 

 

 
2º-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. 

 
 

 
Non coñece 

a definición 

de CI nin as 

súas escalas 

e aplicacións. 

 
 

Sabe o que é 

o CI, pero 

non 

reflexiona 

criti- camente 

sobre o seu 

uso nin 

aplica o con- 

cepto a 

ningún 

contexto. 

 
 

Sabe o que é 

o CI e 

reflexiona 

criticamente 

sobre o seu 

uso, pero 

non é quen 

de aplicalo a 

un contexto. 

 
 

 
Sabe o que é 

o CI e 

reflexiona 

criticamente 

sobre o seu 

uso 

aplicándoo a 

un contexto. 
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PS-B4.2 

 

2º-PSB4.2.4 - Analiza que é o 

pensamento, apreciando a validez 

tanto do razoamento como da 

creatividade na resolución de 

problemas e na toma de decisións. 

 

A definición 

de 

pensamento 

que usa é 

erró- nea e 

está mal 

aplicada. 

 
Coñece os 

factores do 

pensamento, 

pero non os 

define con 

rigor nin é 

quen de apli- 

calos. 

 
Coñece os 

factores do 

pensamento 

e reflexiona a 

nivel teórico 

sobre eles, 

pero non é 

quen de 

aplicalos á 

valoración 

dun contexto. 

 
É quen de 

aplicar a 

definición de 

pensamen- 

to e os seus 

factores a 

unha 

reflexión 

crítica sobre 

un contexto 

determinado. 

 

 
CCEC 

 
 

 
PS-B4.3 

 

2º-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 per- soal e profesional. 

 

 
Explica 

deficienteme

nte as teorías 

da inte- 

lixencia 

emocional. 

 

Coñece as 

teorías da 

intelixencia 

emocional, 

pero non é 

quen de 

valoralas nin 

sequera de 

forma 

teórica. 

 

Coñece as 

teorías da 

intelixencia 

emocional e 

valóraas 

teoricamente, 

pero non 

emite un 

xuízo persoal 

ao respecto. 

 

É capaz de 

facer unha 

valoración 

crítica 

persoal sobre 

as teorías da 

intelixencia 

emo- cional. 

 
 

 
CAA 

 
 
 
PS-B4.4 

 

2º-PSB4.4.1 - Avalía, en traballo 

grupal, as vertentes positivas e 

negativas das apli- cacións da 

intelixencia artificial, así como os 

perigos que pode representar pola 

súa capacidade para o control do ser 

humano, invadindo a súa intimidade 

e a súa liberdade. 

 

Non é quen 

de recoñecer 

as diferenzas 

entre IA e 

intelixencia 

humana nin 

facer unha 

re- flexión 

crítica sobre 

eses 

conceptos. 

 
Non aplica os 

diferentes 

factores da 

intelixencia á 

análise da  

intelixencia  

artificial en 

comparación 

coa humana. 

Usa só 

definicións 

xerais. 

 

Traballa cos 

conceptos de 

intelixencia 

artificial e 

humana, 

pero non é 

quen de 

valorar ou 

reflexionar 

criticamente 

sobre eles. 

 
É quen de 

facer unha 

reflexión 

persoal sobre 

as diferenzas 

e similitudes 

entre IA e 

inte- lixencia 

humana, 

afondando 

nos 

problemas 

éticos que 

pode 

presentar. 

 
 
C

M

C

T

 

C

S

I

E

E 
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Rúbricas 3ª avaliación 

 

TAREFA 5. RÚBRICA 

CRITERIO 
DE 
AVALIACI
ÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

 
D 

COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 
 

PS-B5.1 

 

2º-PSB5.1.1 - Utiliza e selecciona 

información acerca das teorías da 

motivación (ho- meostática; das 

necesidades; do incentivo; 

cognitivas; psicanalítcas; 

humanistas), utili- zando mapas 

conceptuais e elabora conclusións. 

 

O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

pertinentes. 

 

Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

defi- nicións 

nin se poñen 

exemplos. 

 

O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

pouco visible. 

Dá exemplos 

pero non son 

creativos. 

 

Preséntase 

un esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 

prácticos 

creativos. 

 
 

CAA 

 

 
PS-B5.1 

2º-PSB5.1.2 - Recorre á súa 

iniciativa para realizar unha 

presentación, con medios in- 

formáticos, acerca das causas da 

frustración, partindo da clasificación 

dos conflitos de Lewin e valorando as 

respostas alternativas a esta, como a 

agresión, o logro indirecto, a evasión, 

a depresión ou a súa aceptación 

(tolerancia á frustración). 

 
Non é quen 

de definir as 

técnicas nin 

as re- coñece 

nas súas 

aplicacións. 

 
Só é quen de 

definir a 

teoría, pero 

non a re- 

coñece nas 

súas 

aplicacións. 

 
Recoñece 

algunhas 

técnicas e 

teorías, pero 

falla na 

aplicación a 

contextos 

concretos. 

 
O alumno/a 

recoñece as 

principais 

técnicas e 

teorías e 

aplícaas en 

contextos 

concretos. 

 

 
CSIEE 

 
 

 
PS-B5.1 

 

 
2º-PSB5.1.3 - Argumenta, en 

colaboración grupal, sobre a 

importancia da motivación no ámbito 

laboral e educativo, analizando a 

relación entre motivación e 

 
 
Non é quen 

de definir as 

técnicas nin 

as re- coñece 

nas súas 

 
 
Só é quen de 

definir a 

teoría, pero 

non a re- 

coñece nas 

 
 
Recoñece 

algunhas 

técnicas e 

teorías, pero 

falla na 

 
 
O alumno/a 

recoñece as 

principais 

técnicas e 

teorías e 

 
 

 
CSIEE 
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consecución de logros. aplicacións. súas 

aplicacións. 
aplicación a 

contextos 

concretos. 

aplícaas en 

contextos 

concretos. 

 

 
PS-B5.2 

2º-PSB5.2.1 - Describe, 

establecendo semellanzas e 

diferenzas, as teorías da personali- 

dade, como as provenientes da 

psicanálise, o humanismo, as 

tipoloxías, o cognitivismo e o 

condutismo, valorando as achegas 

que cada unha delas realizou ao 

coñecemento da natureza humana. 

 
O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

pertinentes. 

 
Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

defi- nicións 

nin se poñen 

exemplos. 

 
O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

pouco visible. 

Dá exemplos 

pero non son 

creativos. 

 
Preséntase 

un esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 

prácticos 

creativos. 

 

 
CAA 

 
 

 
PS-B5.2 

 
2º-PSB5.2.2 - Recorre á súa 

iniciativa persoal para realizar unha 

presentación, a tra- vés de medios 

audiovisuais, sobre as fases do 

desenvolvemento da personalidade, 

por exemplo segundo a teoría 

psicanalista, e elabora conclusións 

sobre os cambios que se producen 

en cada unha delas. 

 
 
O percorrido 

polas partes 

constitutivas 

da 

personalidad

e está 

incompleto, 

mal estrutu- 

rado e sen 

aplicación 

concreta. 

 
O percorrido 

polas partes 

constitutivas 

da 

personalidad

e está 

completo, 

pero a súa 

estrutura non 

está 

elaborada nin 

se aplica á 

realidade. 

 
 
O percorrido 

polas partes 

constitutivas 

da 

personalidad

e está 

completo e 

ben estru- 

turado, pero 

non está 

aplicado á 

realidade. 

 
 
O percorrido 

polas partes 

constitutivas 

da 

personalidad

e está 

completo, 

ben estrutu- 

rado e é 

creativo. 

 
 

 
CSIEE 

 
 

 
PS-B5.2 

 

2º-PSB5.2.3 - Analiza, valorando 

criticamente, as limitacións dalgúns 

métodos e es- tratexias 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.). 

 
 

A avaliación 

é parcial e 

nada 

estruturada, 

non se fai 

aplicación 

práctica. 

 
 

Faise unha 

avaliación 

teórica e 

superficial, 

pero sen 

unha 

aplicación 

práctica. 

 
 

Faise unha 

avaliación 

teórica e 

superficial, 

pero non se 

realiza unha 

aplicación 

práctica. 

 
 

Faise unha 

avaliación 

exahustiva 

de cada 

método e 

realízase 

unha 

aplicación 

práctica. 

 
 

 
CMCT 
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PS-B5.2 

 
2º-PSB5.2.4 - Diserta sobre a 

complexa relación entre a función da 

conciencia e os procesos 

inconscientes, analizando algúns 

fenómenos inconscientes, como os 

soños ou a hipnose. 

 
Non hai 

definición 

precisa de 

conciencia e 

non se aplica 

a ningún 

contexto nin 

exem- plo. 

 
Coñece e 

establece 

unha 

definición de 

con- ciencia, 

pero sen 

relación con 

teorías psico- 

lóxicas a 

algún 

contexto 

concreto. 

 
Coñece e 

establece 

unha 

definición de 

con- ciencia 

respecto 

unha 

formulación 

teórica e 

aplícaa a 

diferentes 

contextos. 

 
Coñece e 

establece 

unha 

definición de 

con- ciencia 

en función de 

diferentes 

teorías e 

aplícaa a 

diferente 

contextos. 

 

 
CCL 

 

 
PS-B5.2 

 
2º-PSB5.2.5 - Investiga, en traballo 

grupal, sobre os estados alterados 

de conciencia provocados polas 

drogas, valorando criticamente a súa 

influencia nas alteracións da 

personalidade, e presenta as súas 

conclusións de maneira 

argumentada. 

 
 
Non hai 

investigación 

propiamente 

dita, só 

recompilació

n de datos 

sobre a 

temática. 

 
 
A 

investigación 

é teórica, sen 

metodoloxía 

científica e 

sen parte 

práctica. 

 
A 

investigación 

é exahustiva, 

con metodo- 

loxía 

científica e 

parte 

práctica. Non 

presen- ta 

memoria. 

 
A 

investigación 

é exahustiva, 

con metodo- 

loxía 

científica e 

parte 

práctica. 

Presenta 

memoria. 

 

 
CSC 

 

 
PS-B5.2 

 
2º-PSB5.2.6 - Indaga sobre a 

relación entre identidade e 

autoestima, valorando criti- camente 

a importancia do concepto de si 

mesmo/a e as repercusións que iso 

ten no desenvolvemento persoal e 

vital. 

 
As 

definicións 

non están 

ben 

construídas e 

as relacións 

factorais 

tampouco. A 

valora- ción 

non está 

presente ou 

é errónea. 

 
As 

definicións 

están ben 

construídas, 

pero a 

relación con 

outros 

factores non 

é correcta ou 

non está 

explícita. A 

valoración é 

persoal pero 

non teórica. 

 
As 

definicións 

están ben 

construídas e 

as relacións 

factorais 

tamén. A 

valoración é 

teórica e non 

persoal. 

 
As 

definicións 

están ben 

construídas e 

as relacións 

factorais 

tamén. A 

valoración é 

persoal e 

crítica. 

 

 
CSIEE 

 

 
PS-B5.3 

 
 
2º-PSB5.3.1 - Describe perspectivas 

e modelos de estudo da 

psicopatoloxía, e reflexiona sobre os 

métodos utilizados por cada unha 

delas. 

 
O esquema 

está mal 

construído, 

incompleto e 

non se poñen 

exemplos ou 

os que están 

non son 

 
Están as 

teorías no 

esquema, 

pero a orde é 

deficiente. 

Non se 

relacionan 

coas súas 

 
 
O esquema 

está 

completo, 

pero a 

estrutura é 

confusa e 

 
Preséntase 

un esquema 

completo, 

persoal e ben 

estruturado 

loxicamente, 

con 

exemplos 
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pertinentes. defi- nicións 

nin se poñen 

exemplos. 

pouco visible. 

Dá 

exemplos. 

prácticos. 

 



345 

 
 
 
 

TAREFA 6. RÚBRICA 

 CRITERIO 
DE  
AVALIACI
ÓN 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

 
D 

COM
PETE
NCIA
S 
CLAV
E 

 

 
PS-B6.1 

 
2º-PSB6.1.1 - Analiza e valora as 

diferenzas culturais e o seu impacto 

no comportamento das persoas ao 

exercer a súa influencia nos 

esquemas cognitivos, a 

personalidade e a vida afectiva do 

ser humano. 

 
Non 

selecciona os 

ítems 

correctos e a 

elaboración 

da 

comparación 

é deficiente e 

escasa ou 

nula. 

 
Selecciona 

os ítems 

correctos e a 

compara- 

ción é 

correcta, 

pero sen 

introducir 

exem- plos e 

elementos 

elaborados. 

Selecciona 

os ítems 

correctos e a 

análise é 

suficiente, 

con 

exemplos 

pertinentes e 

ele- mentos 

de todos os 

campos da 

actividade 

humana. 

 
Os ítems son 

correctos e a 

análise é 

comple- ta e 

creativa, con 

exemplos 

orixinais 

froito da 

investigación 

persoal. 

 

 
CSC 

 
 

PS-B6.1 

 

2º-PSB6.1.2 - Realiza unha 

presentación, colaborando en grupo 

e utilizando medios informáticos, 

sobre o proceso de socialización 

humana e a influencia dos grupos, os 

papeis e os status sociais no 

desenvolvemento da persoa. 

 
Non se tratan 

todos os 

elementos 

esenciais, a 

presentación 

non ten un 

esquema e 

os exemplos 

están mal 

integrados ou 

son cla- 

ramente 

irrelevantes 

para o 

contido. 

 
A 

presentación 

é correcta, 

están 

tratados os 

aspectos 

fundamentais 

dos procesos 

de 

socialización, 

pero os 

exemplos 

non son re- 

levantes ou 

non están 

ben 

elaborados. 

 
A 

presentación 

é correcta, 

traballa todos 

os apartados 

do proceso 

de 

socialización, 

pero os 

exemplos 

son 

estereotipado

s e pouco 

orixinais. 

 
Recóllense 

todos os 

procesos de 

socialización 

e 

exemplifícan

se de xeito 

creativo e 

orixinal. A 

presentación 

é de calidade 

e in- 

novadora. 

 
 

CD 
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PS-B6.1 

 
2º-PSB6.1.3 - Investiga acerca da 

orixe social das actitudes persoais, 

valorando a súa uti- lidade para a 

predición da conduta humana e a 

súa influencia en condutas de 

violencia escolar, laboral, doméstica 

e de xénero, entre outras. 

O traballo 

non toca 

máis ca 

aspectos 

tanxenciais e 

está baseado 

en exemplos 

pouco 

relevantes. A 

presentación 

está mal 

elaborada ou 

non ten 

estrutura. 

O traballo é 

froito dun 

refundido de 

diver- sos 

documentos 

ao respecto, 

sen 

exemplos nin 

elaboración 

persoal, mais 

toca todos os 

aspectos. 

 
A 

presentación 

final do 

traballo é un 

resu- mo 

estandarizad

o da 

problemática, 

pero os 

exemplos 

son persoais. 

A 

comparativa 

de valores e 

actitudes re- 

lacionadas 

co xénero é 

creativa e 

persoal, 

axúntase 

material 

propio na 

produción 

final do 

exercicio. 

 
 

CSC 

 
 

PS-B6.2 

 
2º-PSB6.2.1 - Procura e selecciona 

información en Internet acerca das 

características da conduta do 

individuo inmerso na masa, tales 

como impulsividade, intolerancia, 

incons- ciencia, falta de 

perseveranza, volubilidade e falta de 

capacidade crítica, entre outras. 

 
Aplica algún 

exemplo pero 

de forma 

inco- rrecta e 

non ten unha 

estrutura 

ordenada nin 

está 

completo. 

 
Aplica os 

conceptos ao 

exemplo, 

pero non é 

quen de 

explicalos 

correctament

e nin es- 

truturalos. 

 
Está ben 

reflectido o 

traballo 

teórico de Le 

Bon, pero 

non atina cos 

exemplos e a 

expli- cación 

é moi pouco 

persoal. 

É quen de 

extraer as 

característica

s do in- 

dividuo masa 

a través 

dunha 

investigación, 

que 

reconstrúe 

de xeito 

creativo e 

con 

exemplos. 

 
 

CD 

 
 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.2 - Utiliza e selecciona 

información acerca do estudo 

psicolóxico das masas, realizado por 

Gustav Le Bon, e elabora 

conclusións verbo do poder da 

persuasión, o con- taxio de 

sentimentos e emocións que se 

produce nas masas e os seus 

efectos na perda temporal da 

personalidade individual e consciente 

da persoa. 

 
Descoñece a 

teoría e a 

explicación 

do exem- plo 

está 

descontextua

lizada e mal 

expresa- da. 

 
Coñece a 

teoría 

deficienteme

nte e non é 

quen de 

relacionala 

co exemplo, 

que explica 

de forma 

incorrecta. 

 
Coñece a 

teoría, pero 

non é quen 

de ver a 

relación co 

exemplo. 

Explica o 

exemplo ou a 

teoría 

desconectad

os entre si. 

 
É quen de 

extraer a 

teoría 

mediante 

indución a 

partir do 

exemplo e 

explicalo de 

for- ma 

creativa e 

orixinal. 

 
 

CSC 

 
 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.3 - Indaga na psicoloxía 

de Erikson e destaca algunhas das 

causas psico- lóxicas explicativas 

que sinala acerca dos actos 

terroristas ou do pensamento radical 

e irracional que se pon de manifesto 

en seguidores/as de equipos 

 
Non coñece 

a teoría nin é 

quen de 

explicala no 

exemplo. A 

explicación 

 
Coñece mal 

a teoría e 

non é quen 

de aplicala 

ao exemplo, 

que non 

 

 
Coñece a 

teoría, pero 

non é quen 

de aplicala 

ao exemplo 

 
É quen de 

explicar de 

xeito persoal 

un exemplo 

da conduta 

violenta 

 
 

CSC 
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deportivos, artistas, grupos políticos, 

relixiosos etc. 
está 

descontex- 

tualizada e é 

errónea. 

explica ou 

explica de 

forma 

errónea. 

ou faino de 

forma 

deficiente. 

aplicando a 

teoría de 

forma exacta 

e coherente. 

 
 

PS-B6.2 

 
2º-PSB6.2.4 - Elabora conclusións, 

en colaboración grupal, e formula 

pautas de conduta preventivas co fin 

de evitar que as persoas se 

convertan en parte da masa, 

perdendo o control da súa conduta, 

dos seus pensamentos e dos seus 

sentimentos. 

 
Descoñece a 

teoría e a 

explicación 

do exem- plo 

está 

descontextua

lizada e mal 

expresa- da. 

 
Coñece a 

teoría 

deficienteme

nte e non é 

quen de 

relacionala 

co exemplo, 

que explica 

de forma 

incorrecta. 

 
Coñece a 

teoría, pero 

non é quen 

de ver a 

relación co 

exemplo. 

Explica o 

exemplo ou a 

teoría 

desconectad

os entre si. 

 
É quen de 

extraer a 

teoría 

mediante 

indu- ción a 

partir do 

exemplo e 

explicalo de 

for- ma 

creativa e 

orixinal. 

 
 

CSC 

 
 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.1 - Comenta e aprecia a 

importancia da aplicación da 

psicoloxía no mundo laboral, en 

temas tales como os aspectos 

psicolóxicos que inflúen na 

produtividade e no desenvolvemento 

empresarial, a importancia dos 

métodos e das técnicas psicolóxicos 

para a selección de persoal segundo 

os perfís laborais e a resolución de 

conflitos etc. 

 
Descoñece a 

teoría e a 

explicación 

do exem- plo 

está 

descontextua

lizada e mal 

expresa- da. 

 
Coñece mal 

a teoría e 

non é quen 

de aplicala 

ao exemplo, 

que non 

explica ou 

explica de 

forma 

errónea. 

 

 
Coñece a 

teoría, pero 

non é quen 

de aplicala 

ao exemplo 

ou faino de 

forma 

deficiente. 

 
É quen de 

facer unha 

valoración 

crítica 

persoal do 

exemplo 

aplicando a 

teoría e 

tirando 

conclusións a 

partir da 

análise. 

 
 

CSIEE 

 
 
PS-B6.3 

 
2º-PSB6.3.2 - Procura e selecciona 

información sobre recursos 

humanos: selección de persoal e 

desenvolvemento de programas 

profesionais favorecedores da 

integración do persoal traballador na 

empresa, e a súa evolución persoal e 

profesional. 

 
O traballo 

realizado 

está mal 

estruturado, 

carece de 

rigor e non é 

quen de 

aplicalo ao 

exemplo. 

 
Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repetitivo 

da 

información 

acadada sen 

tirar 

propostas 

alternativas 

propias. 

 
Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repetitivo 

da 

información 

acadada e 

tira propostas 

alternativas 

típicas. 

 
Fai unha 

investigación 

persoal e 

unha 

reelaboración 

creativa 

achegando 

propostas 

alternativas 

ao exemplo. 

 
 
CSIEE 



348 

 
 
 

PS-B6.3 

2º-PSB6.3.3 - Describe a importancia 

dos factores psicolóxicos que inflúen 

no desen- volvemento laboral, como 

a adaptación, a innovación, o traballo 

colaborador, a xestión de 

coñecementos, a creatividade e a 

autoestima, identificando factores 

fundamentais, como a proposición de 

retos, a motivación, o fomento da 

participación, a autonomía e a 

xeración de ambientes creativos, 

mediante exemplos de casos 

concretos e reflexionando 

criticamente sobre a súa aplicación 

en diversos ámbitos de traballo. 

 
 
O traballo 

realizado 

está mal 

estruturado, 

carece de 

rigor e non é 

quen de 

aplicalo ao 

exemplo. 

 
 
Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repetiti- vo 

da 

información 

acadada sen 

tirar 

propostas 

alternativas 

propias. 

 
 
Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repetiti- vo 

da 

información 

acadada e 

tira propostas 

alternativas 

típicas. 

 
 
Fai unha 

investigación 

persoal e 

unha 

reelaboración 

creativa 

achegando 

propostas 

alternativas 

ao exemplo. 

 
 
 

CCL 

 
 

PS-B6.3 

 

 
2º-PSB6.3.4 - Investiga, en páxinas 

de Internet, acerca dos principais 

riscos para a saúde laboral, como 

son o estrés, a ansiedade, o mobbing 

e a síndrome de Burnout. 

 
O traballo 

realizado 

está mal 

estruturado, 

carece de 

rigor e non é 

quen de 

aplicalo ao 

exemplo. 

 
Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repe- titivo 

da 

información 

acadada sen 

análise 

crítica. 

Produce un 

traballo 

estereotipado 

e repetitivo 

da 

información 

acadada e 

non é capaz 

de facer 

unha 

interpretación 

crítica do 

exem- plo, 

mais fai unha 

valoración 

persoal. 

 
Fai unha 

investigación 

persoal e 

unha reela- 

boración 

creativa 

achegando 

unha 

interpre- 

tación crítica 

do exemplo. 

 
 

CD 
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Avaliación extraordinaria 

Aqueles alumnos/as que non superen a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das tres avaliacións deberán presentarse a un exame 
final de todos os estándares de aprendizaxe do curso. 

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 5 para superar a 
materia. O exame pode ter a forma seguinte: 

• Cuestión de desenvolvemento temático (máx. 2 puntos). 

• 4 cuestións con resposta pechada (máx. 4 puntos). 

• Comentario de texto con cuestións (2 puntos). 

• Explicación dun exemplo/caso práctico (2 puntos)

 

 
  

 

 

10 h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 

 

 ESCALA 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do coñecemento.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado 
con NEAE. 
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6. Atendeuse adecuadamente a diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación 
obxectiva da materia. 

    

9. A avaliación foi obxectiva.     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada.     

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 
 

 ESCALA 

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécenselle a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 
NEAE. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas para tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécenselle ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, traballos 
etc. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección. 
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13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos 
e erros. 

    

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Os materiais son axeitados ás capacidades do alumnado e aos contidos da 
materia. 

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación… 

    

 
 
 
 

 
 

10. i) Medidas de atención á diversidade 

 

Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados 

Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro que pode consistir nun cuestionario que incluirá os seguintes aspectos: 

• Motivacionais (as razóns de elección da materia). 

• Coñecementos previos da materia: traballos realizados previamente, coñecementos biolóxicos e científicos relacionados. 

• Expectativas de futuro respecto á continuidade de estudos na materia. 

• Visión previa da psicoloxía. 

• Capacidades e intereses do alumnado. 

• Acceso a recursos analóxicos e/ou dixitais. 

 
En función dos resultados desta avaliación previa, proporanse ao alumnado actividades que correspondan, ben coa súa 

necesidade de adquisición de coñecementos técnicos cara a estudos futuros, ben cos seus intereses persoais, de forma que a 
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aprendizaxe sirva para completar outras áreas do seu interese. 
 
 

En función das capacidades do alumnado e os seus intereses realizaranse modificacións na proposta de traballos que tentarán 
responder a un necesario axuste entre necesidade, capacidades do alumno/a e contidos da materia. Tamén poderán variarse os 
tempos e elementos das probas extraordinarias, sempre en función dun informe previo das necesidades por parte do Departamento 
de Orientación. 

Tamén se terán en conta as posibilidades de acceso a recursos analóxicos ou dixitais que teña o alumnado. 
 
 

10 k) Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso que corresponda 

O pensamento autónomo, crítico e rigoroso e o uso de hábitos de investigación fomentarase en todos os traballos propostos. 
Especialmente deseñarase unha proposta de tarefa que teña en conta a reflexión metacognitiva que axude ao alumnado a 
aprender por si mesmo e transferir o aprendido. 

O posible uso dunha aula de informática fará que o emprego das tecnoloxías da información sexa transversal e continuo ao 
longo do curso. Fomentarase que algunhas tarefas se presenten en formato dixital. 

O uso da información e a expresión desta en diferentes soportes, en liña co concepto de alfabetizacións múltiples. 
 

 
 
Plan lector 

O plan lector da materia terá como obxectivo fundamental incidir na ampliación dos coñecementos sobre a materia, a demanda do 
alumnado e potenciar a transversalidade dos contidos e a súa aplicabilidade a contextos diversos. Encargaranse traballos que 
esixirán recoller información de medios diversos, analizala, tratala e reelaborala, de acordo coas indicacións do profesor ou 
profesora. 

 
1º trimestre 

• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 
 

• Cine. Posible visionado das seguintes películas: 

– Despertares. Penny Marshall (1990). Baséase na epidemia de encefalite alérxica que tivo lugar durante os anos 20 do século 
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pasado. O doutor Malcolm Sayer chega novo a prestar servizo na sala de doentes en coma nun hospital de Nova York e, un día, observa 
como un doente recolle instintivamente as súas lentes pese a estar en estado catatónico. Entón comeza a experimentar tratamentos que 
leven á súa curación. A película está baseada na biografía do neurólogo Oliver Sacks. 

– Solaris. Tarkosky (1972). A acción da película desenvólvese nunha estación espacial que orbita o planeta Solaris. O seu 
núcleo central son as relacións entre seres humanos cando se expoñen ante os demais os desexos máis íntimos. Enfrontar o descoñecido 
require para os individuos un coñecemento do que é cada un. 

 
2º trimestre 

• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 

• Lectura de: 

– Enrugas, novela gráfica de Paco Roca (2007). El Patito Editorial. Aborda a vida nunha residencia xeriátrica e o ingreso de 
Emilio, un antigo executivo que padece Alzhéimer. Os síntomas da súa enfermidade e a adaptación a esa nova realidade inflúen tanto nas 
relacións que establece dentro da residencia como na súa propia identidad 

 

 

• Cine. Posible visionado das seguintes películas: 

– Memento. C. Nolan (2000). Narra a historia de Leonard, quen despois de sufrir un trauma ce- rebral que lle causou amnesia 
anterógrada, non é quen de almacenar novos recordos, pero posúe unha memoria sensorial intacta. Para «recordar» crea un 
sistema usando fotos coas que elabora un rexistro da xente que coñece, os sitios que visita ou os lugares onde debe estar. Os 
temas centrais da película son a natureza da memoria, a identidade, o tempo e a recreación da realidade. 

– El milagro de Anna Sullivan. Arthur Penn (1962). Unha familia contrata a Anna Sullivan, cega, para educar a Helen, unha nena 
xorda e cega desde os tres anos. A profesora debe enfrontar a edu- cación dunha nena, xa adolescente, que semella incapaz 
de someterse a ningunha discipliña e que non pode comunicarse. Hellen vive illada nun mundo propio e o reto da mestra será 
conseguir romper a burbulla na que vive dotándoa dunha linguaxe que lle permita comunicarse cos demais e comprender o 
seu mundo. 

 
3º trimestre 

• Selección de textos dos autores contemplados no programa. 

 
• Cine. Posible visionado das seguintes películas: 

– Del Revés (Inside Out). Pete Docter (2015). Na película podemos coñecer da man de Riley, a protagonista, como procesa a 
nosa mente os recordos, as emocións e a percepción da realidade, como construímos a nosa personalidade a través deses 
procesos e tamén como se producen as al- teracións psicolóxicas que poden dificultar a nosa maduración psicolóxica. A 
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película está baseada na clasificación das emocions de Paul Ekman desenvolta en 1972. 

– La Ola. Denis Gansel (2008). A acción transcorre nun centro educativo alemán, durante a sema- na de proxectos que ten por 
obxectivo investigar nos diferentes sistemas políticos. Un grupo de alumnos elixen como opción a Autocracia e o profesor 
decide que poden realizar o experimento de conformar un grupo dirixido por un líder carismático e deseñar unha organización 
vertical. O grupo confórmase ao elixir democraticamente o líder e a través de lemas: «O poder mediante a disciplina», «Forza 
mediante a comunidade», «Forza a través da acción», «Forza a través do orgullo». A normas, a forma de vestir ou as relacións 
dos individuos dentro do grupo van confor- mando pouco a pouco a organización, ata o pundo de que ningún dos individuos 
que pertencen a el terá xa control sobre ela. 

 

 

Plan TIC 

Obxectivos: 

• Proposta de traballo con ferramentas dixitais: presentacions, videoleccións... 
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12. Avaliación da programación didáctica 

 
Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica. 
 
Farase un seguimento trimestral coincidindo con cada sesión de avaliación. As posibles modificacións da programación quedarán 
recollidas no libro de actas do departamento. Na revisión de final de curso decidiranse os cambios que serán incorporados cara ó 
vindeiro curso. Utilizarase  a seguinte rúbrica para o seguimento. 
 

Indicadores 1 2 3 4 5 Observacións e propostas de 

mellora 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, 
temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo. 

      

2. Adecuación da secuenciación e da 
temporalización das unidades didácticas / temas / 
proxectos. 

      

3. O desenvolvemento da programación respondeu á 
secuenciación e a temporalización previstas. 

      

4. Adecuación da secuenciación dos estándares 
para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

      

5. Adecuación do grao mínimo de consecución 
fixado para cada estándar. 

      

6. Asignación a cada estándar do peso 
correspondente na cualificación. 

      

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios 
instrumentos para a súa avaliación. 

      

8. Asociación de cada estándar cos elementos 
transversais a desenvolver. 

      



356 

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común 
para todo o departamento. [Só para ESO e bach.]. 

      

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.       

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.       

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se 
use). 

      

13. Adecuación do plan de avaliación inicial 
deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

      

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, 
elaborada a partir dos estándares. 

      

15. Adecuación do procedemento de acreditación de 
coñecementos previos en determinadas materias de 
2º de bacharelato. 

      

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para 
a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

      

17. Adecuación dos criterios establecidos para a 
recuperación dun exame e dunha avaliación. 

      

18. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación final. [Só para ESO e bach.]. 

      

19. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach.]. 

      

20. Adecuación dos criterios establecidos para o 
seguimento de materias pendentes. [Só para ESO e 
bach.]. 

      

21. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación desas materias pendentes. [Só para ESO 
e bach.]. 
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22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor 
de cada estándar. 

      

23. Adecuación dos programas de apoio, 
recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

      

24. Adecuación das medidas específicas de atención 
ao alumnado con NEAE. 

      

25. Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

      

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás 
familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos. 

      

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás 
familias sobre os criterios de promoción. 

      

28. Adecuación do seguimento e da revisión da 
programación ao longo do curso. 

      

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura 
do centro. 

      

30. Grao de integración das TIC no 
desenvolvemento da materia. 

      

 

Observacións: 
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A Xefa do Departamento de Filosofía do I.E.S. Virxe do Mar 
 
Mª Gloria Rivas Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 
 
Outros membros do Departamento: 
 
Dolores Rodríguez Varela     Francisco Javier Crespo Amado 


