
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 1º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

    1.Saber que é a intelixencia emocional e coñecer a relación que ten co
desenvolvemento moral.

   2.Saber que é a empata e a relación que garda co comportamento humano
e entre humanos.

3. Saber que son os valores étcos.

 1.Sabe  que  é  a  intelixencia  emocional  e  coñece  a  relación  que  ten  co
desenvolvemento moral.

   2.Sabe que é a empata e a relación que garda co comportamento humano
e entre humanos.

3.Sabe que son os valores étcos.

      1.Saber en que consiste a sociabilidade dos humanos, e coñecer e ser
conscientes da relación entre individuo e sociedade.

   2.Saber que é a socialización da persoa en relación cos valores e normas.

  1.Sabe en que consiste a sociabilidade dos humanos, e coñece e é consciente da
relación entre individuo e sociedade.

   2.Sabe que é a socialización da persoa en relación cos valores e normas.

 1. Saber a diferencia entre conduta animal e comportamento humano.  1. Sabe a diferencia entre conduta animal e o comportamento humano.
  1. Coñecer a relación entre a étca e a  investgación cientíca e tecnolóxica.

   2. Saber deínir a  tecnodependencia e a biotecnoloxía, e saber cales 
poden ser os riscos étcoopolítcos na investgación cientíca.

1. Coñece a relación entre a étca e a investgación cientíca e tecnolóxica.

   2. Sabe deínir a  tecnodependencia e a biotecnoloxía, e sabe cales poden 
ser os riscos étcoopolítcos na investgación cientí

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Utlización de Edixgal (EVA,, correooe e blog  na wneb do IES. Actvidades, 
cuestonarios sobre vídeos ou curtametraxes e traballos.

Instrumentos: Como medio de avaliación, a observación do docente da 
acttude dos estudiantes nas clases telemátcas e das tarefas e traballos,
grao de partcipación e calidade e frecuencia desta, do interese 
mostrado e das consultas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario e ritmo das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

oNota media dos trimestres IoII.
o As actvidades, cuestonarios  e traballos da terceira avaliación poden 
subir a nota media, nunca baixala.
o As clases e actvidades do trimestre III (de reapaso ou con unidades 
novas, permiten ao alumnado aprobar a materia se a media non chega 
aos cinco puntos, e subir un ou dous puntos se está aprobado xa. Estes 
son os criterios:
a, persoas cunha media de tres ou catro puntos: aprobarían cun cinco 
coa condición de  partcipar  polo menos no 50% das clases 
(aproximadamente,, entendendo por partcipar non só entregar as 
tarefas ou traballos, senón consultar dúbidas e mostrar interese;
b, cunha media de menos de tres puntos: nese caso a partcipación debe
ser do 100% ou case, coa obrigación de presentar un traballo ou 
actvidade extra para poder chegar ao cinco, pero non máis;
c, para subir un punto ou dous puntos se a media é de cinco ou máis: se 
hai acordo previo co docente , pero sempre nese caso, un punto extra 
pola elaboración de tarefas e actvidades semanais, cuestonarios e 
pequenos traballos; outro punto extra cun traballo a maiores.

Proba
extraordinaria
de setembro

Dúas posibilidades:
1, Proba escrita convencional con varias preguntas dos temas 
desenvolvido exclusivamente nos trimestres IoII. Se fora necesario unha 
proba telemátca, sería similar.
2, se se chega a un acordo co docente, presentación dun traballo co 
tema, extensión, apartados e contdos preíxados polo docente, que 
deberá ser presentado completo o día da proba de setembro e á hora 
do comezo da mesma, e non despois. Se fora necesario, presentaríase 
telematcamente no día e hora establecidos polo IES:

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualiícación:



Procedementos e instrumentos de avaliación:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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

Actvidades 
Clases telemátcas de repaso ou sobre unidades novas,  ou consultas. 
Actvidades voluntarias ou obrigatorias. Lectura de textos. Facilitar o 
acceso a  vídeos na rede co ín de elaborar posteriores tarefas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A metodoloxía baséase no uso das ferramentas virtuais dispoñibles 
decididas polo claustro e a Consellería: Edixgal (EVA, e blog na wneb do IES,
máis correosoe. Constante comunicación coas persoas ttoras dos grupos, 
para informar semanalmente da presenza ou ausencia dos estudantes 
tanto nas sesións virtuais como nas posibles entregas de tarefas.

Co alumnado sen conectvidade : comunicación cos ttores e con 
Dirección, co índe buscar alternatvas a estes estudiantes, incluso coa 
colaboración do Concello se é necesario e posible.

Materiais e recursos Ofréceselle ao alumnado distntos recursos wneb, con material escrito ou 
videográíco. Materiais en PDF e ligazóns a disposición dos estudiantes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

oAlumnado: a través do correo do docente e nas ferramentas 
dixitais utilizadas.
oFamilia: na páxina wneb do IES e no correo para atención a pais do 
docente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina wneb do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

  1.Coñecer  a  relación  entre  a  étca  e  o  dereito  coa  investiación
cientíca e os seus límites.

 1.Coñece a relación entre a étca e o dereito coa investiación cientíca e os seus
límites  en  casos  concretos  analizados  en  actvidades  ou  traballos  (eutanasia,
euxenesia, riscos na rede, etc.).

 

Pode facerse tamén seiuindo o modelo que se teña na proiramación didáctca respectva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Utlización de vídeos para comentar por escrito e para responder a 
cuestonarios relacionados con aqueles. Comunicación  
profesora/alumno vía Edixial (EVA) e Webex, e correo-e.

Instrumentos: Como medio de avaliación, a observación do docente da 
acttude dos estudiantes nas clases telemátcas e o seu traballo nas 
actvidades, cuestonarios e traballos, irao de partcipación e calidade e 
frecuencia desta, do interese mostrado e das consultas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario e ritmo das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-Nota media dos trimestres I-II.
- As actvidades, cuestonarios e comentarios da terceira avaliación e a 
partcipación nas clases telemátcas  poden subir a nota media, nunca 
baixala.
- As clases e actvidades do trimestre III permiten ao alumnado aprobar 
a materia se a media non cheia aos cinco puntos, e subir un ou dous 
puntos se está aprobado xa. Estes son os criterios:
a) persoas cunha media de tres ou catro puntos: aprobarían cun cinco 
coa condición de  partcipar  polo menos no 50% das clases 
(aproximadamente), entendendo por partcipar non só entreiar as 
tarefas ou traballos, senón consultar dúbidas e mostrar interese;
b) cunha media de menos de tres puntos: nese caso a partcipación debe
ser do 100% ou case, coa obriiación de presentar un traballo ou 
actvidade extra para poder cheiar ao cinco, pero non máis;
c) para subir un punto ou dous puntos se a media é de cinco ou máis: un 
punto polas tarefas propostas para iso; outro punto extra pola 
elaboración dun traballo voluntario que ten que estar realmente 
acabado  e cun nivel aceptable.

Proba
extraordinaria
de setembro

Dúas posibilidades:
1) Proba escrita convencional con varias preiuntas dos temas 
desenvolvido exclusivamente nos trimestres I-II;
2) se se cheia a un acordo co docente, presentación dun traballo co 
tema, extensión, apartados e contdos previamente apalabrados, e que 
deberá ser presentado completo o día da proba de setembro e á hora 
do comezo da mesma, e non despois.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: dada a situación, consideramos o máis 
conveniente a presentación dun traballo escrito sobre un tema amplo: 
“Étca e Dereitos Humanos,, cun mínimo dunha folla. O mellor será a 
súa presentación á propia profesora de Valores Étcos deste curso.



Criterios de cualiícación: presentación dese traballo nun mínimo dunha 
folla, con boa presentación e boa expresión. Se valorará a 
presentación ,diferenciación de apartados e diferenciación entre 
exposición obxectva e comentario persoal. Tamén a especiícación da 
biblioirafa utlizada e a extensión do propio traballo.

Procedementos e instrumentos de avaliación: a profesora de Valores 
Étcos pode resolver dúbidas ao estudante antes da elaboración do 
traballo, vía correo-e, e facilitar liiazóns na rede, así como facilitar 
indicacións para a presentación debida do traballo.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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

Actvidades 

Clases telemátcas de repaso ou consultas, e da unidade temátca 
sobre étca, ciencia e tecnoloxía. Actvidades sobre vídeos obriiatorias.
Responder a cuestonarios sobre eses vídeos. Facilitar o acceso a eses 
vídeos na rede co ín de elaborar posteriores tarefas. Realización de 
traballos para subir nota.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A metodoloxía baséase no uso das ferramentas virtuais dispoñibles 
decididas polo claustro e a Consellería: Edixial (EVA), Webex para as 
clases a distancia reforzada pola comunicación vía correo-e. Tamén 
propoñemos unha constante comunicación coas persoas ttoras dos 
irupos, para informar semanalmente da presencia ou ausencia dos 
estudantes tanto nas sesións virtuais como nas posibles entreias de 
tarefas.

Sen conectvidade: hai un caso dun alumno de 2º ESO sen internet na súa 
casa. A profesora propuxo a ese alumno unha actvidade alternatva a 
partr da obra “V de Vendeta, que deberá recoller na biblioteca do IES e 
traballar cun cuestonario tamén facilitado xa.

Materiais e recursos
Ofréceselle ao alumnado distntos recursos web, con material escrito e 
videoiráíco. Liiazóns á vídeos con cuestonarios para facer esas tarefas. 
Uso de Edixial (EVA) e correo-e.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empreiará para 
informar ao alumnado:

-Alumnado: a través do correo do docente e nas ferramentas 
dixitais utlizadas.
-Familia: na páxina web do IES e no correo para atención a pais do 
docente.

Publicidade Publicación obriiatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

   1.Coñecer  cal  é  a  relación  entre  étca  e  as  posibilidades  e  límites  da
investgación cienticootecnolóxica.

   2.Saber que é a tecnodependencia, a biotecnoloxía e os límites da
investgación cientica desde a perspectva étcoopolítca.

 1.Coñece cal é a relación entre étca e as posibilidades e límites da investgación
cienticootecnolóxica.

   2.Sabe que é a tecnodependencia, a biotecnoloxía e os límites da investgación
cientica desde a perspectva étcoopolítca. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Distribución da unidade telemática dedicada á étca na súa relación coa 
innvestgación cientica e a tecnoloxía. Utlización de vídeos para 
comentar por escrito e responder a cuestonarios relacionados con eles. 
Realización dun traballo voluntario para subir nota. Comunicación  
profesora/alumno vía Classroom, Webex, e correooe.

Instrumentos: Como medio de avaliación, a observación do docente da 
acttude dos estudiantes nas clases telemátcas e a súa labor nas 
actvidades, cuestonarios e traballos, grao de partcipación e calidade e 
frecuencia desta, do interese mostrado e das consultas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario e ritmo das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

oNota media dos trimestres IoII.
o As actvidades, cuestonarios e comentarios da terceira avaliación e a 
partcipación nas clases telemátcas  poden subir a nota media, nunca 
baixala.
o As clases e actvidades do trimestre III permiten ao alumnado aprobar 
a materia se a media non chega aos cinco puntos, e subir un ou dous 
puntos se está aprobado xa. Estes son os criterios:
a) persoas cunha media de tres ou catro puntos: aprobarían cun cinco 
coa condición de  partcipar  polo menos no 50% das clases 
(aproximadamente), entendendo por partcipar non só entregar as 
tarefas ou traballos, senón consultar dúbidas e mostrar interese;
b) cunha media de menos de tres puntos: nese caso a partcipación debe
ser do 100% ou case, coa obrigación de presentar un traballo ou 
actvidade extra para poder chegar ao cinco, pero non máis;
c) para subir un punto ou dous puntos se a media é de cinco ou máis: 
subirá un punto coas tarefas indicadas, e dous se ademais presenta ben 
e realmente acabado un traballo voluntario para iso.

Proba
extraordinaria
de setembro

Dúas posibilidades:
1) Proba escrita convencional con varias preguntas dos temas 
desenvolvidos exclusivamente nos trimestres IoII;
2) se se chega a un acordo co docente, presentación dun traballo 
apalabrando o tema, extensión, apartados e contdos, que deberá ser 
presentado completo o día da proba de setembro e á hora do comezo 
da mesma, e non despois.

Alumnado de
materia

Criterios de avaliación: dada a situación, consideramos o máis 
conveniente a presentación dun traballo escrito sobre un tema amplo: 
“Étca e Dereitos Humanos,, cun mínimo dunha folla. O mellor será a 



pendente

súa presentación á propia profesora de Valores Étcos deste curso.

Criterios de cualiicación: presentación dese traballo nun mínimo dunha 
folla, con boa presentación e boa expresión. Se valorará a presentación ,
diferenciación de apartados e diferenciación entre exposición obxectva 
e comentario persoal. Tamén a especiicación da bibliografa utlizada e 
a extensión do propio traballo.

Procedementos e instrumentos de avaliación: a profesora de Valores 
Étcos pode resolver dúbidas ao estudante antes da elaboración do 
traballo, vía correooe, e facilitar ligazóns na rede, así como facilitar 
indicacións para a presentación debida do traballo.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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

Actvidades 

Clases telemátcas de repaso ou consultas. Actvidades sobre vídeos 
obrigatorias. Responder a cuestonarios sobre eses vídeos. Facilitar o 
acceso a eses vídeos na rede co in de elaborar posteriores tarefas. 
Realización de traballos para subir nota.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A metodoloxía baséase no uso das ferramentas virtuais dispoñibles 
decididas polo claustro e a Consellería:  Classroom, Webex para as clases a
distancia reforzada pola comunicación vía correooe. Constante 
comunicación coas persoas ttoras dos grupos, para informar 
semanalmente da presenza ou ausencia dos estudantes tanto nas sesións 
virtuais como nas posibles entregas de tarefas.

Sen conectvidade: non hai alumnos nesa circunstancia en 3º ESO, pero de
habelos a profesora buscaría unha alternatva como ixo co alumno de 2º 
ESO.

Materiais e recursos
Ofréceselle ao alumnado distntos recursos web, con material escrito e 
videográico. Ligazóns á vídeos con cuestonarios para facer esas tarefas. 
Uso de Edixgal (EVA) e correooe.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

oAlumnado: a través do correo do docente e nas ferramentas 
dixitais utilizadas.
oFamilia: na páxina web do IES e no correo para atención a pais do 
docente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES AFONSO X O SABIO
CURSO: 4º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1. Apreciar a necesidade das leis xurídicas no Estado, para garantr o
respecto aos DD HH, e disertar sobre dilemas morais de confito entre
deberes étcos e  cívicos que lle impoñen as leis xurídicas.

 3. Entender a paz e seguridade como dereito recoñecido na DUDH e un
compromiso dos españois a nivel nacional e internacional recoñecido
na Consttución do 78...

1. Explica fnalidade e  trazos das leis xurídicas e a súa xustfcación étca, base
da súa lexitmidade e obediencia.,  e debate sobre sobre confitos entre os
valores  e  principios  étcos  do  individuo  e  os  da  orde  civil,  formulando
solucións razoadas, en casos como os de desobediencia civil e obxección de
conciencia.

3.  É quen de disertar en pequenos grupos sobre a seguridade e a paz como
un  dereito  fundamental  das  persoas,  e  coñece,  analiza  os  compromisos
internacionais realizados por España en defensa da paz e a protección dos DD
HH, como membro de organismos internacionais

4. Entender a democracia non só como unha forma de goberno, senón como
un estlo de vida onde o “cidadán” é consciente do seu deber, colaborando na
defensa e na difusión dos DD HH tanto na súa vida persoal como na social, e
especialmente no seu IES.  

   4.  Comprende a importancia  para a democracia e a xustza, de cidadáns que
coñezan e cumpran os seus deberes (defensa dos valores étcos e cívicos, coidado e
conservación  de  todos  os  bens  e  servizos  públicos,  partcipación  na  elección  de
representantes polítcos/as incluídos os do IES, respecto e tolerancia á pluralidade de
ideas e de crenzas, acatamento das leis e das sentenzas dos tribunais de xustza,
pagamento dos impostos establecidos, etc.).

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
Tarefas semanais, acompañadas de nocións básicas para o seu 
desenvolvemento, comunicadas a través de Classroom e coa 
comunicación entre o docente e o alumnado fortalecida polo uso do 
correo-e.

Instrumentos: Como medio de avaliación, a observación do docente da 
acttude dos estudantes nas clases telemátcas, grao de partcipación e 
calidade e frecuencia desta, do interese mostrado e das consultas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario e ritmo das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-Nota media dos trimestres I-II.
- As actvidades e traballos da terceira avaliación poden subir a nota 
media, nunca baixala.
- As clases e actvidades do trimestre III permiten ao alumnado aprobar 
a materia se a media non chega aos cinco puntos, e subir un ou dous 
puntos se está aprobado xa. Estes son os criterios:
a) persoas cunha media de tres ou catro puntos: aprobarían cun cinco 
coa condición de  partcipar  polo menos no 50% das clases 
(aproximadamente), entendendo por partcipar non só entregar as 
tarefas ou traballos, senón consultar dúbidas e mostrar interese;
b) cunha media de menos de tres puntos: nese caso a partcipación debe
ser do 100% ou case, coa obrigación de presentar un traballo ou 
actvidade extra para poder chegar ao cinco, pero non máis;
c) para subir un punto ou dous puntos se a media é de cinco ou máis: 
elaboración das tarefas semanais do trimestre III de repaso (sobre 
xustza, lei, moral) ou da unidade nova sobre obxección de conciencia, 
desobediencia civil, Cosnttución do 78).

Proba
extraordinaria
de setembro

Ninguén suspende.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: dada a situación, consideramos o máis 
conveniente a presentación dun traballo escrito sobre un tema amplo: 
“Étca e Dereitos Humanos”, cun mínimo dunha folla. O mellor será a 
súa presentación á propia profesora de Valores Étcos deste curso.

Criterios de cualifcación: presentación dese traballo nun mínimo dunha 
folla, con boa presentación e boa expresión. Se valorará a presentación ,
diferenciación de apartados e diferenciación entre exposición obxectva 



e comentario persoal. Tamén a especifcación da bibliografa utlizada e 
a extensión do propio traballo.

Procedementos e instrumentos de avaliación: a profesora de Valores 
Étcos pode resolver dúbidas ao estudante antes da elaboración do 
traballo, vía correo-e, e facilitar ligazóns na rede, así como facilitar 
indicacións para a presentación debida do traballo.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actvidades 
Clases telemátcas de repaso ou avance e consultas (Classroom e 
coreo-e). Tarefas semanais. Lectura de textos. Facilitar o acceso a  
vídeos na rede co fn de elaborar posteriores tarefas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

A metodoloxía baséase no uso de Classroom e o correo-e: acceso a todos 
os materiais e a comunicación telemátca, reforzada pola comunicación 
vía correo-e. Constante comunicación coas persoas ttoras dos grupos, 
para informar semanalmente da presenza ou ausencia dos estudantes 
tanto nas sesións virtuais como nas posibles entregas de tarefas.

Alumnado sen conectvidade. Non hai casos.

Materiais e recursos Ofréceselle ao alumnado distntos recursos web, con material escrito ou 
videográfco. Materiais en PDF e ligazóns.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

-Alumnado: a través do correo do docente e nas ferramentas 
dixitais utilizadas.
-Familia: na páxina web do IES e no correo para atención a pais do 
docente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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MATERIA: FILOSOFÍA
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA
DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizax

1.Saber que un argumento dedutivo e un argumento indutivo.
  2.Coñecer o esencial de método axiomátcoodedutvo.

   3.Saber o esencial de método experimental e que se entende por 
“explicación”.
   4.Coñecer o método hermenéutico e saber que é a “comprensión”.

   5.Saber que o  positivismo e o cientifismo.

   1.Sabe construír os seus propios argumentos dedutivos e indutivos.

  2.Sabe que son verdades a priori e que son das ciencias formais. Sabe que é axioma 
e teorema e sabe que é o método axiomátcoodedutvo en relación coas ciencias 
formais

   3.Sabe explicar os pasos e presupostos do método experimental, e sabe que
é  a “explicación”.
   4.  Sabe  que  é  o  método  hermenéuttico  e  por  que  o  experimental  é
dificilmente aplicable ás ciencias sociais.

   5.Sabe en que consiste o positvismoocientismo como ideoloxía.
  1.Saber deinir moral, étca.

   2.Saber que é libre albedrío e determinismos en relación co 
comportamento moral.
  3.Coñecer algunhas teorías éticas da historia que posúen certa vixencia.
  4. Saber que é filosofía política e a relación entre esta e a legalidade e a
lexitimidade.
   5.Coñecer algunhas teorías políticas da historia.

  1.Sabe deinir e relacionar os conceptos de moral e étca

   2.Sabe que é o libre albedrío e opoñelo aos determinismos.
 3.Coñece o esencial dalgunhas éticas, como a aristotélica, a humeana, a 
kantiana ou a sartreana.
4. Sabe que é filosofía política, legalidade e lexitimidade.
5. Coñece o esencial dalgunhas teorías políticas como a da teoloxía medieval, 
a maquiavélica ou a do contracto social.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: co tema 5 linitámonos a rematar un tema xa repartdo 
e explicado e traballado a medias antes do corte das clases. O tema 6  
(colgado no blog e Drive) iniciámolo coa idea de que , por ser de étca (e 
algo de polítca), préstase a repasar cousas vistas en anteriores temas ou
incluso en Valores Étcos da ESO, e facilitar así o debate e diálogo e a 
partcipación, ademais de poder contar co libro Ética iparaa imaaeora na 
rede, o que posibilita todo o anterior.

 Lectura deses temas en diferentes días e diálogo e dúbidas vía correooe 
deses contdos. Actvidades . Necesidade de comunicación constante 
profesor/alumnado vía blog e correosoe.

Instrumentos: como medio de avaliación, a observación da acttude e 
interese dos estudantes no grao de partcipación e calidade e frecuencia 
desta nos diálogos e nas dúbidas planteadas (frecuencia, oportunidade, 
boa expresión, etc.) nos correos. En deinitva, observación do interese 
mostrado por saber, coñecer e comprender eses temas, e do esforzo na 
calidade da expresión nos diálogos e planteamento de dúbidas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
   oNota media dos trimestres IoII.

   oO traballo desenvolvido no trimestre III servirá para subir a nota 
media dita tendo en conta o grao , calidade e frecuencia da 
“partcipación” do alumnado. Enténdese por “partcipaciónc  non a mera 
realización e envío sistemátco das actvidades obrigatorias propostas no
blog, senón o recoñecemento  da lectura/estudo dos temas e as 
actvidades como acicates para que se xere a auténtca “partcipación” 
ao dialogar co profesor nos correos sobre temas e actvidades, e 
concretar no correo dúbidas e comentarios que indiquen interese, 
esforzo por recoñecer e comprender os elementos esenciais dos temas, 
e por expresar esas dúbidas e diálogos coa linguaxe adecuada. A 
realización das actvidades, sempre obrigatorias,  será no seu día e hora 
preestablecidos aínda que non se pida o seu envío en principio, pois o 
docente pode pedilas en calquera momento se cre notar falta de 
partcipación, de esforzo ou de comprensión do alumnado. Nese caso o 
estudante ten que enviar as actvidades reclamadas escritas co 
ordenador coao icoapensación iaíniaa da falta de “partcipación” 
efectva, non atrasando o envío sen xusticación aceptable.
oA partcipación pode ser de varios niveis, co resultado dunha subida 
entre un punto e dous sobre a nota media segundo estes criterios: 
 a)Se io iestueante iten icatrao ipuntos, logrará o cinco se “habitualmente” 
partcipa no desenvolvemento dos tema 5 e 6, e noutras actvidades (de 



repaso, etc.). Por isto enténdese polo menos partcipar nunha clase cada
semana (son tres semanais). (Se quixeran subir do cinco tería que facer 
unha proba telemátca en xuño dos dous temas dos dos trimestres IoII 
onde teña notas máis baixas); ; 

   b)se iten itraes ipuntos, o mesmo que antes, pero deberá partcipar como pouco
unha media de dúas clases por semana e entregar todas as actvidades que o
docente irá pedindo progresivamente, a un ritmo diferente para cada persoa,  e
sen atrasos inxusticables. (Se quixeran subir máis alá do cinco terían que facer
unha proba escrita telemátca dos temas 1o4 en xuño); 

   c) non hai persoas con dous puntos de media;

  d)se iten isó iun ipunto (só hai unha persoa nese caso, e en todas as materias
practcamente)  terá  que  preparar  os  temas  1o4,  dos  que  deberá  presentar
necesariamente  dúbidas  ao profesor  por  correo  electrónico e  dialogar  sobre
elas, e facer inalmente unha proba escrita telemátca sobre eses temas, con
varias preguntas nas que a alumna terá que relacionar varios elementos dos
temas entre si. Data: ixada entre docente e alumna, ou a través da ttora;

   d) se iten icinco ipuntos icoao iaíniao: 1) subiraá iun ipunto ise i“habitualmente”
partcipa no desenvolvemento telemátco dos tema 5 e 6, e noutras actvidades
(de repaso, etc.). Por isto enténdese polo menos partcipar cunha media dunha
clase por semana; 2) subiraá iata ieous ipuntos como máximo, facendo o dito en 1
pero cunha maior frecuencia e calidade nas súas intervencións ou actvidades
dos temas 5 e 6 ou de repaso, que deberán ter un destacado nivel  na súa
presentación, resultados, expresión e respecto de horarios/calendario. Chegar
á  nota  máxima  de  dez  partndo  de  oito  puntos  de  nota  media,  implica
partcipar nas clases telemátcas xa desde o seu comezo e ata o seu inal, e ter
un  nivel  alto  nos  i raesultaeos  i nas  i actiiieaees  i e  i interaiencións nos  correos
(dúbidas, diálogos, comentarios, expresión, etc.), non sendo pois suiciente coa
partcipación frecuente ou moi frecuente..

Proba
extraordinaria de

setembro

   Contdos: temas 1, 2, 3 e 4, dados e avaliados ata o segundo trimestre.

   Proba escrita de cero a dez puntos: varias cuestóns sobres eses temas.

Se fora necesaria unha proba telemátca, sería de varias preguntas (mínimo tres)
onde habería que relacionar diferentes puntos ou apartados entre sí.

Alumnado de
materia pen
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actvidades 

 Lectura individual e traballo individual dos temas facilitados en pdf por
Drive e no blog, e actvidades en relación con isto; lectura de textos na
rede e actvidades sobre eles;  dúbidas e comentarios  planteados ao
docente por correooe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

 -Uso do blog habitual da materia desde comezo de curso; comunicación
personalizada vía correooe. Eventual utlización de Classroom.

 oComunicación aos ttores da non partcipación ou presenciia do alumnado.

   oAlumnado sen conectvidade.: en principio, fexibilización de horarios e
calendario, se é un caso grave de difcil  solución incluso así, o estudante
pode recoller na biblioteca do IES o libro “Las preguntas de la vida” (se ten
unha media de cinco puntos ou máis) ou “Étca para o meu illo” (se está
por debaixo do cinco) e traballar con eses libros segundo as indicacións que
o docente tamén deixará no IES para estes estudiantes.

  

Materiais e recursos
-Temas en pdf , textos na rede, e propostas de actvidades de lectura e
práctca no blog da asignatura, ou, se é necesario , enviados aos docentes
ttores, para que podan chegar ás súas casas coa colaboración do Concello
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

oAlumnado: a través do correooe do docente e do blog da asignatura.  A
través dos ttores.

oFamilias: na páxina web do IES e no correo de comunicación entre
docente e familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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DATA:08/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

5. Comprender o idealismo trascendental en relación co racionalismo de 
Descartes e o empirismo de Hume, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Ilustración.

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

6. 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.

161. 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.

7. Comprender o vitalismo tráxico de Nietzsche en relación co vitalismo 
metafísico pesimista de Schopenhauer, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea.

7.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, cristianismo, morte de Deus, 
perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismos, ultrahome, moral de escravos e 
señores, vontade de poder e eterno retorno, entre outros, e aplícaos con rigor.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: co tema 5 (Kant), os habituais da Programación orixinal
(foi visto no II trimestre e a proba escrita feita antes do corte de clases).
Nos temas 6 e 7:  temas en pdf enviados ao alumnado vía blog e Drive. 
Lectura deses temas e os seus textos en diferentes días, diálogo sobre 
eles e respostas a dúbidas vía correo-e deses contdos e das actvidades 
(comentarios de texto e tarefas voluntarias e/ou obrigatorias). 
Necesidade de comunicación constante profesor/alumno vía blog e 
correo-e.

Instrumentos: como medio de avaliación, a observación da acttude e 
interese dos estudantes no grao de partcipación e calidade e frecuencia
desta nos diálogos e nas dúbidas planteadas (frecuencia, oportunidade, 
boa expresión, etc.) nos correos. En defnitva, observación do interese 
mostrado por saber, coñecer e comprender eses temas, e do esforzo na 
calidade da expresión nos diálogos e planteamento de dúbidas.
Observación do respecto aos horarios de clase e calendario das 
clases/actvidades.

Cualifcación
fnal

  Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso: 
   -Nota media dos trimestres I-II.
   -O resultado obtdo no tema 5 de Kant (dado no trimestre II e feita a 
proba en marzo “antes” da data do corte de clases. Esta nota deste 
tema pode mellorar a nota media antes dita, pero nunca baixarla.
   -O traballo desenvolvido no trimestre III servirá para subir a nota 
media dita tendo en conta o grao , calidade e frecuencia da 
“partcipación” do alumnado. Enténdese por “partcipación”i  non a 
mera realización e envío sistemátco das actvidades obrigatorias 
propostas no blog, senón o recoñecemento  da lectura/estudo dos 
temas e as actvidades como acicates para que se xere a auténtca 
“partcipación” ao dialogar co profesor nos correos sobre temas e 
actvidades, e concretar no correo dúbidas e comentarios que indiquen 
interese, esforzo por recoñecer e comprender os elementos esenciais 
dos temas, e por expresar esas dúbidas e diálogos coa linguaxe 
adecuada. A realización das actvidades, sempre obrigatorias,  será no 
seu día e hora preestablecidos aínda que non se pida o seu envío en 
principio, pois o docente pode pedilas en calquera momento se cre 
notar falta de partcipación, de esforzo ou de comprensión do 
alumnado. Nese caso o estudante ten que enviar as actvidades 
reclamadas escritas co ordenador como compensación mínima da falta 
de “partcipación” efectva, non atrasando o envío sen xustfcación 
aceptable.
-A partcipación pode ser de varios niveis, co resultado dunha subida 
entre un punto e dous sobre a nota media segundo estes criterios: 
 a)Se o estudante ten catro puntos, logrará o cinco se “habitualmente” 
partcipa no desenvolvemento dos tema 6 e 7, e noutras actvidades (de 



repaso, etc.). Por isto enténdese polo menos partcipar en tres clases 
cada dúas semanas (ou sexa, tres de oito);

   b)se ten tres puntos, o mesmo de antes, mais para chegar ao cinco terá a
maiores  que  preparar  un  dos  temas  anteriores  (1-4)  e  facer  as  actvidades
indicadas  cun  nivel  “aceptable”  (boa  presentación,  sen  erros  graves  e
completas);

    c)se ten só un punto ou dous, terá que preparar os temas 1-4 para acadar o
cinco. De cada tema haberá unha proba escrita telemátca, de mínmos, que terá
que aprobar cun “apto”,  coa condición previa de presentar polo menos tres
dúbidas por cada tema, en tres días distntos e antes do día da proba. Aprobará
a materia cun “cinco” se chega ao “apto” nos catro temas;

   d)se ten cinco puntos como mínimo: 1) subirá un punto se “habitualmente”
partcipa  no  desenvolvemento  telemátco  dos  tema  6  e  7,  e  noutras
actvidades (de repaso, etc.). Por isto enténdese polo menos partcipar en tres
clases cada dúas semanas (ou sexa, tres de oito) ; 2) subirá ata dous puntos
como máximo, facendo o dito pero cunha maior frecuencia e calidade nas súas
intervencións ou actvidades dos temas 6 e 7 ou de repaso, que deberán ter un
nivel medio ou alto na súa presentación, resultados, expresión e respecto de
horarios/calendario.

   d) as persoas con media  inferior ao cinco que logren o aprobado, poden
subir máis a nota media segundo os criterios especifcados en “d-2”, se ben é
moi improbable pola falta de tempo causada polas súas recuperacións.

Proba
extraordinaria
de setembro

   Contdos: temas 1, 2, 3 e 4, dados e avaliados nos trimestres I-II.

   Proba  escrita:  comentario  de  texto  e  dúas  preguntas,  4-3-3  puntos
respectvamente. 

No caso de que fora necesario que a proba fora telemátca: varias preguntas (un
mínimo  de  tres)  para  relacionar  diferentes  puntos  de  diferentes  temas  ou
autores.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: soamente hai unha alumna.
   Tres probas telemátcas correspondentes aos tema 4-5-6 (o 7 queda excluído)
e as consultas e dúbidas previas a cada unha pola alumna vía correo-e.

   Haberá unha proba global extra no caso de ser imprescindible para o seu
aprobado. 

Criterios de cualifcación:
Cada  proba  irá  necesariamente  precedida  por  un  mínimo  de  tres  dúbidas
plantadas pola alumna, antes do día da proba e en tres días distntos. A nota
media das tres probas será tda en conta xunto coa do Parcial I de decembro
(temas  1-2-3).  Se  non  chegara  para  aprobar,  a  alumna  tería  una  proba
telemátca extra dos temas 1-6 antes de fnalizar o curso.
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
Falicitaremos os temas en pdf no suposto de que estean perdidos pola 
alumna; especifcación de tarefas concretas ; diálogo e comunicación 
fluída no correo-e . Non ten problemas de conectvidade.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actvidades 
 Lectura individual e traballo individual dos temas facilitados en pdf por
Drive e no blog; dúbidas planteadas ao docente por correo-e; tarefas e
comentarios de textos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

 -Uso do blog habitual da materia desde comezo de curso; comunicación
personalizada vía correo-e; nalgún caso, uso de Classroom.

 -Comunicación aos ttores da eventual non partcipación do alumnado.

   -Alumnado  sen  conectvidadee:  non  parece  haber  en  segundo  de
bacharelato,  pero  de  darse,  buscar  solucións  e  alternatvas  coa
colaboración dos ttores e Dirección, e, no seu caso, do Concello, para facer
chegar o material de traballo e as tarefas. Flexibilizar calendario e horarios.

  

Materiais e recursos

 Temas en pdf e propostas de actvidades de lectura e práctca no blog da
asignatura,  ou,  dado  o  caso,  enviados  aos  docentes  ttores,  para  que
podan  chegar  ás  súas  casas  coa  colaboración  do  Concello  se  fora
necesario.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

-Alumnado: a través do correo-e do docente ou do blog da asignatura. A
través dos ttores.

-Familias: na páxina web do IES e no correo de comunicación entre
docente e familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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