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1. VALORES   ÉTICOS    1º  ESO  

1.1 CONTIDOS 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

1. O concepto problemático de persoa. Significado etimolóxico. 

2. Características da persoa: independencia, racionalidade e liberdade. 

3. Dignidade da persoa: a persoa como ser moral. 

4. Adolescencia: crise de identidade, formación de grupos e influencia do 

grupo no/na adolescente. 

5. Desenvolvemento da autonomía persoal na adolescencia. Control da 

conduta e escolla de valores éticos. 

6. Personalidade: factores xenéticos, sociais, culturais e do contorno 

ambiental que inflúen na súa construción. Capacidade de 

autodeterminación no ser humano. 

7. A razón e a liberdade na estruturación da personalidade e na escolla dos 

valores éticos que a conformarán. 

8. A intelixencia emocional e o seu papel no desenvolvemento moral da 

persoa. 

9. Emocións, sentimentos e vida moral. 

10. Valores éticos e capacidade de autocontrol emocional. 

11. Habilidades emocionais segundo Goleman. 

12. Habilidades emocionais e virtudes éticas. 
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13. Introspección: autocoñecemento, autocontrol e autonomía. 

14. Construción da identidade propia consonte valores éticos. 

15. Persoa como proxecto vital. 

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

1. A natureza social do ser humano. 

2. Relación dialéctica entre individuo e sociedade. 

3. Os valores éticos como guías das relacións interpersoais na sociedade. 

4. Proceso de socialización: interiorización de valores e normas morais. 

5. Valores inculcados polos axentes sociais na configuración da 

personalidade. 

6. Necesidade da crítica racional para alcanzar valores éticos universais, 

exemplificados na DUDH e baseados na dignidade humana. 

7. Diferenza entre a vida privada (regulada pola ética) e a vida pública 

(regulada polo dereito). Límites da liberdade nos dous ámbitos. 

8. Habilidades emocionais de Goleman e valores éticos que atinxen ás 

relación humanas. 

9. Asertividade fronte a agresividade e a inhibición. 

10. Asertividade e respecto á dignidade das outras persoas. 

11. Asertividade e outras habilidades sociais. 

12. Valores e virtudes éticas nas relación interpersoais. 

13. Deber moral e cívico do auxilio. 

Bloque 3. A reflexión ética 

1. Diferenzas entre ética e moral. Importancia da reflexión ética. 

2. Conduta instintiva animal e o comportamento racional, libre e moral do 

ser humano. 

3. Liberdade e concepto de persoa. 

4. Influencia na liberdade da intelixencia e da vontade. 

5. Factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais, que 

inflúen no desenvolvemento da intelixencia e a vontade, nomeadamente 

o papel da educación. 

 • Valores. O seu papel na vida individual e colectiva. 
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6. Clases de valores. 

7. Xerarquías de valores. 

8. Carácter distintivo dos valores éticos. 

9. Valores e normas éticas, e os seus efectos beneficiosos para a persoa 

e para a comunidade. 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

1. Preámbulo da DUDH: a dignidade das persoas como fundamento dos seus 

dereitos universais, inalienables e innatos. 

2. Dereitos da muller: patróns económicos e socioculturais que fomentaron a 

violencia e desigualdade de xénero. 

3. Dereitos da infancia. 

4. Organizacións que traballan polos dereitos humanos: institucións internacionais 

e ONG. 

1.2 TEMPORALIZACIÓN. 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUE I 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUE II 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUES III e V 

1.3 AVALIACIÓN 

 

1.3.1.NSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

          -Probas escritas obxectivas que inclúan distintos tipos de actividades dirixidas a 

exercitar capacidades coma a síntese, a análise, a comparación e a valoración persoal  

-Análise de producións propias do alumnado orais e escritas  

-Análise de vídeos curtos e textos sinxelos  sobre propostas éticas  

1.3.2. CUALIFICACIÓN 



6 

 

 A cualificación da materia en cada avaliación , repartirase a partes iguais entre a 

correspondente ás actividades orais (debates, intervencións) e escritas 

(cuestionarios, artigos de opinión, produtos de buscas na web). 

 Se o alumno/a non acadase avaliación positiva faráselle unha proba de 

recuperación daqueles estándares susceptibles de mellora que modificará 

positivamente a nota obtida previamente.  

A cualificación final calcularase mediante a media das cualificacións das tres 

avaliacións. En todo caso a cualificación final poderá ser a nota da última 

avaliación sempre que as cualificacións das avaliacións vaian en orde ascendente. 

No caso de que a nota final non sexa positiva terá dereito a unha recuperación 

final dos estándares que nos que non acadara avaliación positiva  

 

1.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 

Dada a plasticidade da nosa programación, podemos desenvolverla de xeito presencial, 

mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior fincapé nas 

vídeo conferencias e na utilización da aula virtual. 

 

2. VALORES   ÉTICOS    2º  ESO  

2.1.CONTIDOS 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

1. Conceptos de persoa achegados pola filosofía. 

2. Visión  kantiana: a persoa  como  suxeito  autónomo e  como  un  fin en si mesma. 

3. Noción aristotélica da virtude: relación cos actos, os hábitos e o carácter.  

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

interpersoais 

1. Diferenzas entre ética e dereito. 

2. Posibles conflitos entre os valores que regulan a vida privada e os que regulan a 

vida pública. 

Bloque 3. A reflexión ética 

1. Diferenza entre ética e moral. 

2. Reflexión ética como guía racional de conduta. 

3. Estrutura moral da persoa. 

4. Etapas  do  desenvolvemento  moral  en  Piaget  e  Köhlberg.  Paso  da 

heteronomía á autonomía moral. 

5. A liberdade como raíz da estrutura moral da persoa. 

6. Características distintivas dos valores éticos. 

7. Valores éticos e dignidade humana. 

8. Normas. Especificidade das normas éticas. 

9. Relativismo moral dos sofistas. 

10.Intelectualismo moral en Sócrates e Platón. 

11.Relativismo moral fronte a obxectivismo moral. 

12.Clasificación das teorías éticas: éticas de fins e éticas procedementais. 

13.A ética de Epicuro como ética de fins. 

14.O eudemonismo aristotélico como ética de fins. 

15.O ben supremo da persoa en Aristóteles e as tres tendencias da alma. 

16.O utilitarismo como ética de fins: principio de utilidade; concepto de pracer; 

compatibilidade do egoísmo individual co altruísmo universal; localización do valor 

moral nas consecuencias da acción. 

Bloque 4. A xustiza e a política 

1. Relación entre ética, política e xustiza no pensamento aristotélico. 

2. Semellanzas, diferenzas e relacións entre valores éticos e valores cívicos. 

3. A política de Aristóteles. 

4. Concepto  aristotélico  de  xustiza  e  a  súa  relación  co  ben  común  e  a 

felicidade. 
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Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

1. Relacións entre ética e dereito. 

Bloque 6. Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 
Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en todos os 
ámbitos da vida humana. 

1. Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á investigación 

científico-tecnolóxica. 

2. Problemas da tecnodependencia. 

3. Dilemas morais que presentan os avances en medicina e biotecnoloxía. 

    

2.2. TEMPORALIZACIÓN. 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUES I e II 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUES III e IV 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUES V e VI 

2.3. AVALIACIÓN  

2.3.1.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

- Observación directa do alumnado para avaliar o seu interese, participación 

eesforzo 

- Probas escritas obxectivas que inclúan distintos tipos de actividades 

dirixidas aexercitar capacidades coma a síntese, a análise, a comparación e a 

valoración persoal 

-Análise de producións propias do alumnado 

2.3.2. CUALIFICACIÓN : 

A cualificación da materia en cada avaliación , repartirase a partes iguais entre a 

correspondente ás actividades orais (debates, intervencións) e escritas 

(cuestionarios, artigos de opinión, produtos de buscas na web). 
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 Se o alumno/a non acadase avaliación positiva faráselle unha proba de 

recuperación daqueles estándares susceptibles de mellora que modificará 

positivamente a nota obtida previamente.  

A cualificación final calcularase mediante a media das cualificacións das tres 

avaliacións. En todo caso a cualificación final poderá ser a nota da última 

avaliación sempre que as cualificacións das avaliacións vaian en orde ascendente. 

No caso de que a nota final non sexa positiva terá dereito a unha recuperación 

final dos estándares que nos que non acadara avaliación positiva. 

 

2.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 

Dada a plasticidade da nosa, podemos desenvolverla de xeito presencial, mixto ou non 

presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior finca-pé nas vídeo 

conferencias e na utilización da aula virtual  

 

3.VALORES   ÉTICOS.    3º  ESO  

3.1. CONTIDOS. 

Bloque 4. A xustiza e a política 

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

éticos da DUDH. 

2. O Estado de dereito. 

3. Léxico da unidade: democracia, cidadán/cidadá, soberanía, autonomía  

persoal, igualdade, xustiza, representatividade, etc. 

4. División de poderes. A proposta de Montesquieu e a súa función de 

control do Estado por parte da cidadanía. 
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5. Deber moral da participación cidadá no exercicio da democracia. 

6. Riscos de democracias que violen os dereitos humanos. 

7. A  Constitución  española:  valores  éticos  nos  que  se  fundamenta  

e conceptos preliminares que establece. 

8. Dereitos e liberdades públicas fundamentais na Constitución española. 

9. Adecuación da Constitución española aos principios éticos da  

DUDH. 

10. Deberes cidadáns na Constitución española. 

11. Responsabilidade fiscal e  principios  reitores da 

políticasocial e económica na Constitución  

española. 

12. Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia:  título  preliminar;  título  primeiro,  

capítulos I e II. 

13. Desenvolvemento histórico da Unión Europea (UE): obxectivos e valores 

éticos en que se fundamenta, de acordo coa DUDH. 

14. Logros alcanzados pola UE en beneficio dos seus cidadáns e das súas 

cidadás. 

Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos 

1. Relación entre ética e dereito. 

2. Relación entre legalidade e lexitimidade. 

3. Xustificación das normas xurídicas. 

4. Convencionalismo dos sofistas 5. Iusnaturalismo. Iusnaturalismo 

de Locke. 

6. Iuspositivismo de Kelsen. 

7. Elaboración da DUDH e creación da ONU. Circunstancias 

históricas, obxectivos de ambos os acontecementos e papel da 

DUDH como código ético de conduta dos estados. 

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

9. Xeracións de dereitos e feitos históricos que influíron no seu  

desenvolvemento. 

10. Problemas aos que se enfronta o exercicio dos dereitos civís e 

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

1.   Necesidade  de  criterios  éticos  na  investigación  científica.  Progreso científico-

técnico e valores éticos. 

3.2.TEMPORALIZACIÓN. 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUE IV 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUE V 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUE VI 

         3.3. AVALIACIÓN 

          3.3.1. INSTRUMENTOS  

 

- Observación directa do alumnado para avaliar o seu interese, participación 

e esforzo 

- Probas escritas obxectivas que inclúan distintos tipos de actividades 

dirixidas aexercitar capacidades coma a síntese, a análise, a comparación e a 

valoración persoal 

-Análise de producións propias do alumnado 

 3.3.2 CUALIFICACIÓN  

A cualificación da materia repartirase entre a correspondente á realización de 

comentarios críticos (40%), exposicións orais (40%) e intervencións dentro da dinámica 

activa e colaborativa da clase (20%). 

Se o alumno/a non acadase avaliación positiva faráselle unha proba de recuperación 

daqueles estándares susceptibles de mellora que modificará positivamente a nota obtida 

previamente.  

A cualificación final calcularase mediante a media das cualificacións das tres 

avaliacións. En todo caso a cualificación final poderá ser a nota da última avaliación 

sempre que as cualificacións das avaliacións vaian en orde ascendente. No caso de 
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que a nota final non sexa positiva terá dereito a unha recuperación final dos estándares 

que nos que non acadara avaliación positiva  

 

3.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 

Dada a plasticidade da nosa programación , podemos desenvolverla de xeito 

presencial, mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior 

finca-pé nas vídeo conferencias e na utilización da aula virtual. 

4. VALORES   ÉTICOS.    4º  ESO  

4.1.CONTIDOS 

Bloque 1. A dignidade da persoa 

1. A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a DUDH. 

2. Atributos esenciais do ser humano na DUDH: razón, conciencia e liberdade. 

3. Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato 

digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, 

presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc. 

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

interpersoais 

1. Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que o Estado debe 

respectar. 

2. Fenómeno da socialización global. 

3. Perigos da socialización global á marxe dos valores éticos universais. 

4. Medios de comunicación de masas e socialización global. Conflito entre liberdade 

de expresión outros dereitos. 
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Bloque 3. A reflexión ética 

1. Importancia e valor da reflexión ética como defensa dos DDHH. 

2. Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente, economía,  

empresa, ciencia e tecnoloxía, etc. 

3. Proxecto de  vida  persoal:  límites  e  oportunidades que ofrecen  as 

circunstancias persoais, e valores éticos que serven como guía. 

4. Éticas formais e éticas materiais. 

5. Ética  kantiana:  carácter  formal.  Autonomía  da  persoa  como  valor  ético 

fundamental. 

6. Ética do discurso, de Apel e Habermas, como ética formal. Relación coa ética de 

Kant. 

Bloque 4. A xustiza e a política 

Democracia e xustiza. 

1. Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como defensa e difusión 

dos dereitos humanos. 

2. Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

3. Promoción dos DDHH por parte dos Estados: fomento e ensino dos valores éticos. 

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos (DUDH) 

1. Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética. 

2. Conflitos entre principios éticos individuais e principios normativos sociais. 

3. Teoría da xustiza de Rawls: posición orixinal e veo de ignorancia; criterio de 

imparcialidade; función dos dous principios de xustiza. 

4. Os DDHH como ideais irrenunciables. 

5. Deficiencias na aplicación dos DDHH referidos ao económico e ao social. 

6. Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

7. Dereito á seguridade e a paz. 

8. Compromiso coa paz e a solidariedade coas vítimas da violencia. 

9. Ameazas á paz. 

10.As Forzas Armadas na Constitución española. 
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11.Misións das Forzas Armadas. 

12.Conflitos armados: importancia das organizacións internacionais na súa  

prevención e na súa solución. 

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

1. Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 

2. Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 

4.2.TEMPORALIZACIÓN. 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUES I e II 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUES III e IV 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUES V e VI 

         4.3.AVALIACIÓN 

          4.3.1 INSTRUMENTOS 

- Observación directa do alumnado para avaliar o seu interese, participación 

eesforzo 

- Probas escritas obxectivas que inclúan distintos tipos de actividades 

dirixidas aexercitar capacidades coma a síntese, a análise, a comparación e a 

valoración persoal 

-Análise de producións propias do alumnado 

         4.3.2. CUALIFICACIÓN  

A cualificación da materia en cada avaliación , repartirase a partes iguais entre a 

correspondente ás actividades orais (debates, intervencións) e escritas 

(cuestionarios, artigos de opinión, produtos de buscas na web). 

 Se o alumno/a non acadase avaliación positiva faráselle unha proba de 

recuperación daqueles estándares susceptibles de mellora que modificará 

positivamente a nota obtida previamente.  
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         A cualificación final calcularase mediante a media das cualificacións das tres 

avaliacións. En todo caso a cualificación final poderá ser a nota da última avaliación 

sempre que as cualificacións das avaliacións vaian en orde ascendente. No caso de que 

a nota final non sexa positiva terá dereito a unha recuperación final dos estándares que 

nos que non acadara avaliación positiva 

 

4.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden, 

Dada a plasticidade da nosa programación, podemos desenvolverla de xeito presencial, 

mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior finca-pé nas 

vídeo conferencias e na utilización da aula virtual  

 

5. FILOSOFÍA    1º  BAC  

 

     5.1.CONTIDOS 

Bloque I. Contidos transversais. 

1. Textos filosóficos e pertencentes a outras ramas do saber relacionados 

coas temáticas filosóficas estudadas. 

1. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos 

orais, manexando as regras básicas da retórica e a argumentación. 

2. Uso dos procedementos de traballo intelectual (incluíndo os das 

tecnoloxías da información e da comunicación) adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas 

filosóficos estudados. 

3. Uso dos procedementos de traballo intelectual (incluíndo os das 

tecnoloxías da información e da comunicación) adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas 

filosóficos estudados. 
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Bloque II. O saber filosófico. 

1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

2. Saber  racional.  Explicación  prerracional:  mito  e  maxia.  

Explicación racional: razón e sentidos. 

3. Funcións e vixencia da filosofía. 

4. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 

5. Racionalidade teórica e práctica. 

6. O saber filosófico a través da súa historia. Características da 

filosofía. 

Bloque III. O coñecemento 

1. Teoría do coñecemento. 

2. Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento e 

sensibilidade. 

3. Abstracción. 

4. Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites e 

intereses; o irracional. 

5. Problema filosófico do coñecemento. 

6. A verdade como propiedade das cousas. A verdade como 

propiedade do entendemento: coherencia e adecuación. 

7. Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o 

acceso á verdade. 

8. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. Filosofía da ciencia. 

9. Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

10. Método hipotético-dedutivo. 

11. Investigación científica na modernidade e na época 
contemporánea: das matemáticas e a técnica como ferramentas 

de coñecemento e interpretación fundamentais á reformulación 
dos conceptos clásicos. 

12. Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 

13. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e 

tecnolóxico: 

o problema da indución. 

14. Visión aristotélica do quefacer científico. 

15. Relación entre filosofía e ciencia. 
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Bloque IV. A realidade 

1. A metafísica como explicación teórica da realidade. 

2. Pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón 

fronte a Aristóteles. 

3. Interrogación  metafísica  sobre  a  verdadeira  realidade:  

problema  da aparencia e a realidade. 

4. Pregunta pola orixe e a estrutura do real. 

5. Caracterización da realidade: cambio ou permanencia, 

substancialismo estático fronte ao devir. Esencialismo e 

existencialismo. 

6. Necesidade de categorizar racionalmente o real. 

7. Cosmovisións científicas sobre o universo. A filosofía da natureza 

como admiración filosófica pola natureza. 

8. Paradigma cualitativo organicista: universo aristotélico. 

9. Universo máquina: visión mecanicista na Modernidade.  Supostos 

epistemolóxicos do modelo heliocéntrico: procura das leis 

universais dun universo infinito. Determinismo, regularidade, 

conservación, economía e continuidade. 

10. Visión contemporánea do Universo. 

11. Reencontro da filosofía e a física na teoría do caos. 

Bloque V. O ser humano desde a filosofía 

1. A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia:  

antropoloxía filosófica. 

2. Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. 

3. A  dialéctica  natureza-cultura  no  proceso  de  antropoxénese e  

de construción da identidade propia humana. 

4. Visión grega. Heroe homérico: concepto socrático. Dualismo 

platónico. Animal racional e político aristotélico. Materialismo e 

individualismo helenista. 

5. Pensamento  medieval: creación á imaxe divina; nova concepción 

do corpo e a alma, da morte e da liberdade. 

6. Renacemento: antropocentrismo e humanismo. 

7. Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. 

8. O ser humano na filosofía contemporánea. 
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9. Visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo. 

10. Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. 

11. Cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a 

morte, o destino, o azar, a historia e a necesidade de 

transcendencia. 

12. Reflexión filosófica sobre o corpo. 

13. Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo. 

Bloque VI. A racionalidade práctica 

1. Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos sofistas. 

2. A ética como  reflexión  sobre a  acción  moral:  carácter, 

conciencia  e madureza moral. 

3. Principais teorías sobre a moral humana. 

4. Procura da felicidade. 

5. A boa vontade: Kant. 

6. A xustiza como virtude ético-política. 

7. Relativismo e universalismo moral. 

8. Fundamentos filosóficos do Estado. 

9. Principais interrogantes da filosofía política. 

10. A xustiza segundo Platón. 

11. O convencionalismo nos sofistas. 

12. Realismo político: Maquiavelo. 

13. Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 

14. A paz perpetua de Kant. 

15. Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John 

Stuart Mill. Alienación e ideoloxía segundo Marx. 

16. Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 

17. Función do pensamento utópico. 

18. Legalidade e lexitimidade. 

19. Capacidade simbólica. E. Cassirer. 

20. Creatividade. H. Poincaré. 

21. Estética filosófica: función e características. 

22. A  arte  como  instrumento  de  comprensión  e  expresión  

simbólica  da realidade. 



19 

 

23. A  estética  filosófica  e  a  capacidade  simbólica  do  ser  humano.  

A realidade desde a arte, a literatura e a música. 

24. Relación da arte coa ética, co coñecemento e coa técnica. 

25. Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación 

artística e sociedade. Abstracción artística e pensamento 

metafísico. A arte como xustificación ou como crítica da realidade. 

26. Filosofía e arte. Filosofía e literatura. Filosofía e música. 

27. Retórica, argumentación e lóxica: a comunicación desde a 

filosofía. 

28. Importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a 

verdade e a realidade. 

29. Lóxica proposicional. 

30. Retórica e composición do discurso. 

31. Argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración 

de argumentos. 

32. Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos 

universais e o erro argumentativo da xeneralización apresurada. 

33. A filosofía e a empresa como proxecto racional. 

34. O modo metafísico de preguntar para deseñar un proxecto vital e 

de empresa. 

35. Os  procesos  de  cuestionamento  e  a  importancia  da  definición  

de obxectivos. 

36. Proceso de análise racional do conxunto dun sistema, dos 

elementos que o integran e da orde racional que subxace á 

estrutura lóxica dun proxecto, vital e empresarial. 

37. Importancia do diálogo e da defensa argumentativa de proxectos, 

fins e medios. 

38. Deseño dun proxecto vital e laboral. Papel da Estética no 

desenvolvemento do pensamento creativo e innovador. 

39. Importancia da ética para establecer o sistema de valores no 

traballo. 

40. Razón crítica en tanto que reguladora da acción humana. 
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       5.2..TEMPORALIZACIÓN 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUES I, II, III (cont. B3.1-B3.7), IV (cont. B4.1-B4.6) 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUES I, III (cont. B3.8-B3.15), IV (cont. B4.7-B4.11), V 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUES I, VI 

         5.3.AVALIACIÓN.  

         5.3.1. INSTRUMENTOS   

- Análise de producións propias do alumnado. 

- Probas escritas que inclúan distintos tipos de actividades dirixidas a 
exercitar capacidades como a síntese, a análise, a comparación, a 
valoración persoal. 

- Tests e probas de preguntas curtas online tipo Socrative. 

           5.3.2. CUALIFICACIÓN 

 O 50% da cualificación de cada avaliación, corresponderá as probas escritas e o 

outro 50% aos tests e preguntas curtas tipo Socrative ou tarefas propostas a través 

da aula virtual. Se o alumno/a non supera a avaliación, terá unha proba e 

recuperación que consistirá nun test Socrative con 20 cuestións relativas aos 

estándares non superados .  

A cualificación final calcularase mediante a media das tres avaliacións sen prexuizo 

de que se obtén unha progresión ascendente nas cualificacións das avaliacións, 

esta podería ser a nota da última avaliación. Se a cualificación non é positiva a fin 

de curso terá dereito á realización dunha proba final que consistirá nun examede 

preguntas tipo tema sobre os tópicos filosóficos das distintas avaliacións.  

Se o alumnado no supera esta proba realizará unha proba extraordinaria en 

Setembro das mesmas características que a anteriormente des 

, 

 
- 

     5.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 
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Dada a plasticidade da nosa programación, podemos desenvolverla de xeito presencial, 

mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior finca-pé nas 

vídeo conferencias e na utilización da aula virtual.  

 

 

 6.PSICOLOXÍA    (2º  BAC) 

6.1.CONTIDOS 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia 

1. A psicoloxía desde as súas orixes en Grecia ata o século XIX. 

2. Constitución da psicoloxía como saber autónomo: Wundt, Watson, James e 

Freud. 

3. Diversidade de acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución. 

4. Obxecto propio da psicoloxía. A psicoloxía e outros saberes. 

5. Obxectivos que caracterizan a psicoloxía. 

6. Facetas teórica e práctica da psicoloxía, e ámbitos de aplicación. 

7. Metodoloxías da investigación psicolóxica: métodos e obxectivos. 

8. Achegas máis importantes da psicoloxía na comprensión dos fenómenos  

humanos. Problemas tratados e conclusións ofrecidas. 

9. Teorías  psicolóxicas:  psicanálise,  condutismo,  teoría  cognitiva,  Gestalt,  

humanismo e psicobioloxía. 

10.Textos de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F.  

Skinner, entre outros. 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta 

1. Anatomía do encéfalo humano. Comparativa co doutros animais. 

2. Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta. 

3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores. 

4. Áreas do cerebro e as funcións que executan. 

5. Técnicas de investigación da actividade cerebral: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, 

IRM, intervencións directas e estudo de casos. 

6. Impulso que deron as técnicas de investigación do cerebro para o estudo do  

comportamento e a solución dalgunhas patoloxías. 

7. Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e a masculina. 

8. Doenzas  causadas  por  alteracións  xenéticas.  Anomalía  na  conduta.  
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Síndromes. 

9. Sistema  endócrino.  Glándulas  e  hormonas,  e  influencia  na  conduta.  

Influencia na diferenza entre a conduta feminina e a masculina. 

Bloque  3.  Os  procesos  cognitivos  básicos:  percepción,  atención  e 

memoria 

1. Percepción: elementos e fases do proceso. 

2. Teorías  sobre  a  percepción:  asociacionismo,  Gestalt,  cognitivismo  e  

neuropsicoloxía. 

3. Leis da percepción da Gestalt. 

4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos. 

5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, percepción subliminar  

e extrasensorial, membro fantasma e percepción por estimulación eléctrica 

do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle), etc. 

6. Factores individuais e sociais que inflúen na percepción. 

7. A memoria. Atención e concentración. 

8. Tipos de atención. 

9. Alteracións da atención. 

10.Tipos  de  memoria.  Relación  entre  eles  e  utilidade  que  teñen  na aprendizaxe 

humana. 

11.Esquecemento: causas. 

12.A memoria e os efectos producidos nela por desuso, interferencia, falta de  

motivación, etc. 

13.Distorsións e alteracións da memoria. 

Bloque  4.  Procesos  cognitivos  superiores:  aprendizaxe,  intelixencia  e 

pensamento 

1. Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; aprendizaxe por ensaio- 

erro; condicionamento instrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe social. 

2. Técnicas de condicionamento na publicidade. 

3. Factores  que  inflúen  na  aprendizaxe:  coñecementos  previos  adquiridos,  

capacidades, personalidade, estilos cognitivos, motivación, actitudes e valores.  

4. Teorías actuais sobre  a intelixencia: teoría factorial de  Spearman, multifactorial 

de Thurstone, e teorías de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc. 
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5. Fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget. 

6. O CI e os problemas da medición da intelixencia. 

7. Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade. 

8. A intelixencia emocional e as súas competencias. 

9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia artificial. 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e 

afectividade 

1. Teorías sobre a motivación: momeostática; das necesidades; do incentivo;  

cognitivas; psicanalíticas; humanistas. 

2. Causas da frustración. Clasificación dos conflitos de Lewin. 

3. Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, evasión, depresión ou 

aceptación. 

4. Motivación e consecución de logros no ámbito laboral e no educativo. 

5. Teorías da personalidade 

6. Fases do desenvolvemento da personalidade 

7. Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións. 

8. Relación entre a conciencia e os procesos inconscientes. 

9. Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade. 

10.Identidade e autoestima. 

11.Perspectivas,  modelos  de  estudo  e  métodos  usados  para  tratar  as  

psicopatoloxías. 

12.Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás adiccións. 

13.Trastornos en relación ás emocións. 

1. Trastornos en relación a elementos corporais. 

2. Trastornos en relación á personalidade. 

3. Trastornos en relación ao desenvolvemento evolutivo. 

4. Compoñentes hereditarios e aprendidos dos afectos. 

5. Relación entre emoción e cognición. 

6. Emocións primarias, secundarias e autoconscientes. 

7. Teorías  sobre  a  emoción,  como  experiencia, como  comportamento  ou como 

suceso fisiolóxico. A psicoafectividade e o equilibrio da persoa. 

8. Trastornos e problemas emocionais. 

9. Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa.  
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Psicoloxía da sexualidade. 

10.Comunicación emocional: linguaxe verbal e non verbal. 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións 

1. Impacto das diferenzas culturais no comportamento individual: a súa influencia 

nos esquemas cognitivos, na personalidade e na vida afectiva. 

2. Proceso de socialización. Influencia no desenvolvemento persoal dos grupos, os 

papeis e os status sociais. 

3. Orixe social das actitudes persoais. Influencia en condutas violentas en distintos 

ámbitos. 

4. Roles sociais de xénero e as súas consecuencias no pensamento e na conduta 

do home e da muller 

5. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta 

de perseveranza, volubilidade e falta de capacidade crítica. 

6. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. Contaxio de sentimentos e 

emocións, e perda temporal da personalidade individual e consciente da persoa.  

7. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas radicais e irracionais 

nalgúns grupos. 

8. Medidas para previr a conversión das persoas en masa. 

9. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos humanos: selección de 

persoal, integración na empresa, e evolución persoal e profesional. 

10. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Factores psicolóxicos e 

desenvolvemento laboral: adaptación, innovación, traballo colaborador, xestión 

de coñecementos, creatividade, autoestima, proposición de retos, motivación, 

fomento da participación, autonomía e xeración de ambientes creativos. 

11. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da saúde psicolóxica laboral. 

6.2.TEMPORALIZACIÓN 

- 1º TRIMESTRE: BLOQUES I, II 

- 2º TRIMESTRE: BLOQUES III, IV 

- 3º TRIMESTRE: BLOQUES V, VI 

6.3.AVALIACIÓN 

6.3.1. INSTRUMENTOS  
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                    -Cuestionarios Socrative ou similares ferramentas.  

                   -Confección por parte do alumno dun ensaio por trimestre sobre algunha 

cuestión ou concepto psicolóxico.  

6.3.2 CUALIFICACIÓN  

O 50% da cualificación de cada avaliación, corresponderá aos ensaios propostos 

e o outro 50% aos tests e preguntas curtas tipo Socrative ou tarefas propostas a 

través da aula virtual. Se o alumno/a non supera a avaliación, terá unha proba e 

recuperación que consistirá nun test Socrative con 20 cuestións relativas aos 

estándares non superados .  

A cualificación final calcularase mediante a media das tres avaliacións sen prexuizo 

de que se obtén unha progresión ascendente nas cualificacións das avaliacións, 

esta podería ser a nota da última avaliación. Se a cualificación non é positiva a fin 

de curso terá dereito á realización dunha proba final que consistirá nun examede 

preguntas tipo tema sobre os tópicos filosóficos das distintas avaliacións.  

Se o alumnado no supera esta proba realizará unha proba extraordinaria en 

Setembro das mesmas características que a anteriormente descrita. 

 

6.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 

Dada a plasticidade da nosa programación, podemos desenvolverla de xeito presencial, 

mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior finca-pé nas 

vídeo conferencias e na utilización da aula virtual  

   

 

7. HISTORIA   DA   FILOSOFÍA    (2º  BACHARELATO)  

 

7.1.CONTIDOS 

BLOQUE I. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

1.1. Comentario de texto. 

1.2. Diálogo filosófico e argumentación. 

1.3. Ferramentas de aprendizaxe e investigación da filosofía. 
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1.4. Aplicación  das  competencias  de  tecnoloxías  da  información  e  da 

comunicación á historia da filosofía. 

BLOQUE II. A FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA 

2.1. Orixe da filosofía grega. Os presocráticos: resposta á orixe do cosmos. 

2.2. Dialéctica socrática. 

2.3. Convencionalismo democrático e relativismo dos sofistas 

2.4. Platón: ontoloxía e coñecemento; concepción dualista do ser humano; dimensión 

antropolóxica e política da virtude; o autor e o seu contexto. 

2.5. A física de Demócrito. 

2.6. Problemas da filosofía antiga e solución de Aristóteles. 

2.7. Aristóteles: metafísica, física, coñecemento, ética eudemonista e política.  

Comparación coa filosofía platónica. O autor e o seu contexto. 

2.8. Doutrinas éticas helenísticas: Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. 

2.9. Científicos helenísticos. 

2.10.A Biblioteca de Alexandría. 

BLOQUE III. A FILOSOFÍA MEDIEVAL 

3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño de Hipona: teoría da iluminación, filosofía da 

historia, o problema da certeza e a defensa da liberdade. 

3.2. 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. 

3.3. Crise da Escolástica no século XIV: nominalismo de Guillerme de Ockham. 

Relacións entre razón e fe. Novo pulo para a ciencia. 

BLOQUE IV. A FILOSOFÍA NA MODERNIDADE E NA ILUSTRACIÓN 

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

humana. 

4.2. F. Bacon. Os prexuízos na investigación do coñecemento. 

4.3. Implicacións da revolución científica. 

4.4. Realismo político de Maquiavelo. 
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4.5. Descartes: O método, o "cogito" (coñecemento e realidade) e o dualismo 

antropolóxico. 

4.6. Comparación do  autor  coa  filosofía antiga  e  medieval,  e relación coa Moderna. 

O autor e o seu contexto. 

4.7. Hume: o coñecemento, crítica á causalidade e á substancia. Emotivismo moral. 

Comparación coa filosofía anterior. O autor e o seu contexto 

4.8. Locke: liberalismo político. 

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

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

4.10.Idealismo transcendental. Kant: as facultades e límites do coñecemento. 

4.11.Lei Moral e paz perpetua. 

4.12.Relación do proxecto ilustrado de Rousseau coa filosofía Moderna e Kant. 

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

BLOQUE V. A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

5.1. Marx: o materialismo histórico, a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, 

e a súa visión humanista do individuo. 

5.2. Relación de Marx cos problemas da filosofía contemporánea. O autor e o seu 

contexto. 

5.3. Nietzsche:  crítica  á  metafísica, á  moral  e  á  ciencia; a  verdade  como metáfora. 

5.4. O superhome, como resultado 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. 

5.5. A vontade en Schopenhauer. 

5.6. 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. 

5.7. Filosofía crítica da escola de Frankfurt. A crítica a razón ilustrada e á idea de 

progreso. 

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

comunicativa. 

5.9. Contribución de Habermas ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais 

da Idade Contemporánea. 
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5.10.Pensamento posmoderno: principais teses dos filósofos posmodernos, como 

Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexión sobre a súa vixencia actual. 

7.2.TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación: Bloques I, II e III 

2ª Avaliación: Bloques I e IV  

3ª Avaliación: Bloques I e V 

7.3.AVALIACIÓN 

 7.3.1. INSTRUMENTOS 

- Análise e comentarios de texto filosóficos dos autores propostos pola 

CIUGA. 

-Probas escritas de resposta ampla. 

7.3.2.CUALIFICACIÓN  

O 50% da cualificación de cada avaliación, corresponderá as probas escritas e o 

outro 50% aos comentarios de texto filosóficos propostos na aula virtual . Se o 

alumno/a non supera a avaliación, terá unha proba e recuperación que consistirá 

nunha proposta de 3 preguntas amplas das que deberán elixir dúas .  

A cualificación final calcularase mediante a media das tres avaliacións sen prexuizo 

de que se obtén unha progresión ascendente nas cualificacións das avaliacións, 

esta podería ser a nota da última avaliación. Se a cualificación non é positiva a fin 

de curso terá dereito á realización dunha proba final que consistirá nun exame de 

preguntas tipo tema sobre os tópicos filosóficos das distintas avaliacións.  

Se o alumnado no supera esta proba realizará unha proba extraordinaria en 

Setembro das mesmas características que a anteriormente descrita 

 

7.4. POSIBILIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

En previsión da posibilidade dun ensino non presencial, desde o inicio deste curso 

abriremos unha aula virtual para cada curso , onde traballaremos as habilidades, 

estratexias e apendizaxes simultaneamente co ensino presencial para que o alumnado 

poda adquirir a competencia dixital axeitada e poder desenvolver así, de forma óptima, 

o ensino non presencial: promoverase a participación nos foros, o envío de tarefas , a 

utilización e procura de contidos dixitais e demais posibilidades que nos ofrece a 

plataforma Moodle e as plataformas de vídeo conferencia que a Consellería 

recomenden. 
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Dada a plasticidade da nosa programación, podemos desenvolverla de xeito presencial, 

mixto ou non presencial facendo en caso do non presencial ou mixto maior finca-pé nas 

vídeo conferencias e na utilización da aula virtual. 

 

Negreira, 16 Outubro 2020. 

 

 

 

Asdo.: 

Juan J.F. Mayer Garea  

 


