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1.-MEMBROS E MATERIAS DO DEPARTAMENTO.
PROFESORADO
FERNANDO VIDAL MEIJÓN

Xefe do departamento

JOSÉ A. GARCÍA GONZALEZ

Do departamento de Xeografía e Historia

SANDRA OTERO RODRÍGUEZ

Do departamento de Educación Física

BELÉN PREGAL MÍGUEZ
(Vanesa Liñares Vázquez. Baixa)

Do departamento de Francés

PROFESOR/A

Fernando Vidal Meijón

José A. García González
(Dpto. Xeografía e Hª.)
Sandra Otero Rodríguez
(Dpto. Ed. Física)

Belén Pregal Míguez
(Vanesa Liñares Vázquez)
(Dpto. De Francés)

MATERIA (CURSO)

Total hs.
profesor/a

Nº Horas-grupo

Total hs. materia

Hª DA FILOSOFÍA

4

4

PSICOLOXÍA

3

3

FILOSOFÍA 1º BAC

3

6

FILOSOFÍA 1º BAC

3

3

3

V. ÉTICOS 2º ESO

1

1

1

V. ÉTICOS 4º ESO

1

1

1

Ed. Valores C. 3º ESO

1

3

3

V. ÉTICOS 2º ESO

1

1

1

V. ÉTICOS 4º ESO

1

1

1

(Plurilingüe)
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2.-PRESCRIPCIÓNS XERAIS DO CURRÍCULO.
ESO.“A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos
básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e
consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e
para a súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como
cidadáns e cidadás.”

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria.
A E.S.O. contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas,
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo,
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de
violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver
pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade
galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de
expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da
identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

BACHARELATO.Obxectivos do Bacharelato.
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable,
inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a
sustentabilidade.
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.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente
as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade
real e a non discriminación 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 aproveitamento 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.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
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 históricos 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 científicos. Coñecer e
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como
afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
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n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e
hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e
mellora no contexto dun mundo globalizado.

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS: PERSPECTIVA XERAL.
1. Comunicación lingüística (CCL)
Definición

Habilidade no uso da linguaxe para a comunicación, a representación, comprensión e
interpretación da realidade, a construción do coñecemento e a organización do pensamento, as
emocións e a conduta.

Coñecementos


Compoñente lingüístico.
Compoñente pragmático-discursivo.
Compoñente sociocultural.
Compoñente estratéxico.
Compoñente persoal.





Destrezas


Ler e escribir.
Escoitar e responder.
Dialogar, debater e conversar.
Expoñer, interpretar e resumir.
Realizar creacións propias.





Actitudes







Respecto ás normas de convivencia.
Desenvolvemento dun espírito crítico.
Respecto aos dereitos humanos e o pluralismo.
Concepción do diálogo como ferramenta primordial para a convivencia, a resolución de
conflitos e o desenvolvemento das capacidades afectivas.
Actitude de curiosidade, interese e creatividade.
Recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fontes de pracer.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
Definición

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. As
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico e á
interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de
vida e o progreso dos pobos.
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Números, medidas e estruturas.
Operacións e as representacións matemáticas.
Comprensión dos términos e conceptos matemáticos.
Os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as
matemáticas e a tecnoloxía, os cales derívanse de conceptos, procesos e situacións
interconectadas.

-

Aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir xuízos
fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, análises de gráficos e
representacións matemáticas e manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios
dixitais cando sexa oportuno.
Creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a interpretación de
resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito que a
determinación de si as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que se
presentan.
Utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas na resolución dos problemas que poidan
xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.
Utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas.
Utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo.
Identificar preguntas.
Resolver problemas.
Chegar a unha conclusión.
Tomar decisións baseadas en probas e argumentos.

Destrezas

-

-

-

Actitudes

-

Rigor, respecto aos datos e veracidade.
Asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía.
Interese pola ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento
científico.
Sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais e ás cuestións
medioambientais, e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental
saudable nunha contorna natural e social.

3. Competencia dixital (CD)
Definición

Habilidade para buscar e procesar información mediante un uso creativo, crítico e seguro das TIC.

Coñecementos


Técnicas e estratexias de acceso á información.
Ferramentas tecnolóxicas.
Manexo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia e dixital.



Destrezas


Acceder, buscar e seleccionar criticamente a información.
Interpretar e comunicar información.
Eficacia técnica.



Actitudes






Autonomía.
Responsabilidade crítica.
Actitude reflexiva.
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4. Aprender a aprender (CAA)
Definición

Habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe.

Coñecementos

Coñecemento das capacidades persoais.
Estratexias para desenvolver as capacidades persoais.
Atención, concentración e memoria.
Motivación.
Comprensión e expresión lingüísticas.







Destrezas

Estudar e observar.
Resolver problemas.
Planificar proxectos.
Recoller, seleccionar e tratar distintas fontes de información.
Ser capaz de autoavaliarse.







Actitudes

Confianza nun mesmo.
Recoñecemento axustado da competencia persoal.
Actitude positiva diante da toma de decisións.
Perseveranza na aprendizaxe.
Valoración do esforzo e a motivación.







5. Competencias sociais e cívicas (CSC)
Definición

Coñecementos

Habilidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as
diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar
fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas,
tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos
conforme a normas baseadas no respecto mutuo e nas conviccións democráticas.
Coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos
humanos e civís.
Coñecemento dos acontecementos máis destacados e as principais tendencias nas historias
nacional, europea e mundial.
Comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter migratorio que implican a existencia
de sociedades multiculturais no mundo globalizado.
Coñecementos que permitan comprender e analizar de xeito crítico os códigos de conduta e os
usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornas, así como as súas tensións e
procesos de cambio.
Conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, a igualdade e a
non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, a
sociedade e a cultura.
Comprender as dimensións intercultural e socioeconómica das sociedades europeas, e percibir
as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en
interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización.








Destrezas









Capacidade de comunicarse dun xeito construtivo en distintas contornas sociais e culturais.
Mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes.
Negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía.
Habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e manifestar solidariedade e
interese por resolver os problemas que afecten á comunidade.
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Reflexión crítica e creativa.
Participación construtiva nas actividades da comunidade.
Toma de decisións, en particular, mediante o exercicio do voto e da actividade social e cívica.



Actitudes


Seguridade nun mesmo, integridade e honestidade.
Interese polo desenvolvemento socioeconómico e a súa contribución a un maior benestar social.
Comunicación intercultural, diversidade de valores e respecto ás diferenzas, comprometéndose
á superación de prexuízos.
Pleno respecto dos dereitos humanos.
Vontade de participar na toma de decisións democráticas.
Sentido da responsabilidade.
Comprensión e respecto dos valores baseados nos principios democráticos.
Participación construtiva en actividades cívicas.
Apoio á diversidade e a cohesión sociais e ao desenvolvemento sostible.
Vontade de respectar os valores e a intimidade dos demais, e a recepción reflexiva e crítica da
información procedente dos medios de comunicación.










6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
Definición

Capacidade para adquirir e aplicar unha serie de valores e actitudes, e de elixir con criterio
propio, transformando as ideas en accións.

Coñecementos


Autocoñecemento.
Establecemento de obxectivos.
Planificación e desenvolvemento dun proxecto.
Habilidades sociais e de liderado.




Destrezas


Responsabilidade e autoestima.
Perseveranza e resiliencia.
Creatividade.
Capacidade para calcular e asumir retos responsablemente.




Actitudes




Control emocional.
Actitude positiva ante o cambio.
Flexibilidade.

7. Conciencia e expresións culturais (CAA)
Definición

Habilidade para comprender, apreciar e valorar, con espírito crítico e actitude aberta e
respectuosa, diferentes manifestacións culturais, e interesarse na súa conservación como
patrimonio cultural.

Coñecementos

Linguaxes e manifestacións artísticas.
Técnicas e recursos específicos.


Comprender, apreciar e valorar criticamente.
Realizar creacións propias.





Destrezas

Actitudes






Curiosidade, interese e creatividade.
Recoñecemento das manifestacións culturais e artísticas como fontes de pracer e goce persoal.
Valoración responsable e actitude de protección do patrimonio.
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4.- PROGRAMACIÓN DAS MATERIAS.
4.1. VALORES ÉTICOS.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.

Contribución á consecución das competencias básicas
En relación coas competencias sociais e cívicas, afróntase o ámbito persoal e público implícito nela: propicia a
adquisición de habilidades e virtudes cívicas para vivir en sociedade e para exercer a cidadanía democrática.
Ademais de contribuír a reforzar a autonomía, a autoestima e a identidade persoal, favorece o desenvolvemento de
habilidades que permiten participar, tomar decisións, elixir a forma adecuada de comportarse en determinadas
situacións e responsabilizarse das decisións adoptadas e das consecuencias derivadas das mesmas. Tamén contribúe
a mellorar as relacións interpersoais ao formar ao alumno para que tome conciencia dos propios pensamentos,
valores, sentimentos e accións. Contribúese tamén á competencia a partir da adquisición do coñecemento dos
fundamentos e os modos de organización dos estados e das sociedades democráticos e doutros contidos específicos,
como a evolución histórica dos dereitos humanos e a forma en que se concretan e respéctanse ou se vulneran no
mundo actual, particularmente, en casos de conflito.
Contribúe ao desenvolvemento da competencia de aprender a aprender fomentando a conciencia das propias
capacidades. Así mesmo, o estímulo das virtudes e habilidades sociais, o impulso do traballo en equipo, a
participación e o uso sistemático da argumentación, a síntese das ideas propias e alleas, a confrontación ordenada e
crítica de coñecemento, información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores.
Desde os procedementos da materia favorécese a competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
porque se desenvolven iniciativas de planificación, toma de decisións, participación e asunción de responsabilidades.
O currículo atende especialmente á argumentación, a construción dun pensamento propio, o estudo de casos que
supoñan unha toma de postura sobre un problema e as posibles solucións.
O uso sistemático do debate contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística, porque esixe
exercitarse na escoita, a exposición e a argumentación. Por outra banda, a comunicación de sentimentos, ideas e
opinións, imprescindibles para lograr os obxectivos destas materias, ao utilizar tanto a linguaxe verbal como o
escrito, a valoración crítica das mensaxes explícitas e implícitos en fontes diversas tamén axudan á adquisición da
competencia. Finalmente, o coñecemento e o uso de términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o
enriquecemento do vocabulario.
Os estudos e traballos desenvolvidos pola nosa materia inclúen, entre outros aspectos, a percepción e coñecemento
dos ámbitos nos que se desenvolve a actividade e a convivencia humanas, tanto en clave universal como na contorna
inmediata, así como a interacción que se produce entre ambos. Os problemas medioambientais, o aprecio e coidado
do medio como un ben común, o consumo racional e responsable; en suma, os dereitos e deberes que nos afectan en
relación á natureza, a conciencia da obrigación de coidar, respectar e mellorar o que nos rodea. Todo iso contribúe á
adquisición das competencias básicas en ciencias e tecnoloxía. Tamén a competencia matemática estimúlase
mediante o emprego e a comprensión dos aspectos cuantitativos de informacións sobre os feitos da realidade social,
cultural e económica que se estuden. Os traballos que se elaboren facilitarán o emprego significativo de nocións de
estatística básica, o uso de escalas numéricas e gráficas, etc.
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A competencia conciencia e expresión cultural relaciónase principalmente coa súa vertente de coñecer e valorar as
manifestacións e logros relevantes e o seu significado en diferentes grupos e sociedades. A análise, estudo e
valoración de tales manifestacións e logros supoñerá entender o significado da diversidade social e cultural,
traballar pola convivencia de culturas distintas nunha sociedade plural, como a nosa, e rexeitar as discriminacións
provocadas polas desigualdades persoais, económicas ou sociais.
O coñecemento e o uso de términos e conceptos propios da análise do social, posibilitan o enriquecemento do
vocabulario. Intimamente asociada á competencia en comunicación lingüística atópase a competencia dixital, en
particular no que se refire á procura, selección e valoración de información significativa sobre feitos, conceptos e
principios en diferentes medios (impresos, audiovisuais e informáticos), que supoñerá o seu exercicio e estímulo. O
seu valor radica na importancia que ten na comprensión dos fenómenos sociais o poder contar con destrezas relativas
á obtención e comprensión de información.

Metodoloxía e organización xeral da materia
Apúntase, tamén, a oportunidade que brinda a materia para pór en práctica metodoloxías didácticas activas e
contextualizadas que faciliten a participación do alumnado en traballos cooperativos, a realización de tarefas, a
aprendizaxe baseada en problemas, o estudo de casos, o traballo por retos, etc., metodoloxías todas elas que lle
confiren ao alumnado o papel de axente activo da súa propia formación.
Poucas materias afondan no tratamento dos elementos transversais do currículo como a de Valores Éticos, tendo
algún deses elementos, como a educación cívica e constitucional, como parte nuclear, e necesitando o concurso dos
outros, como a comprensión de lectura, a corrección na expresión oral e escrita, o uso de ferramentas para a
comunicación audiovisual e outros elementos de TIC, ou a aposta polo emprendemento como antítese do
estancamento e a pasividade. Pero, ademais, na materia abórdanse temas como o desenvolvemento sustentable, o
abuso e o maltrato de persoas con discapacidade, ou o fomento da igualdade de oportunidades, porque nestes e en
outros é a reflexión ética a quen ten que orientar a nosa conduta.
O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos con enfoques, perspectivas e niveis de fondura
diferente. Son os seguintes: "A dignidade da persoa", "A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións
interpersoais", "A reflexión ética", "A xustiza e a política", "Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos" e, por último, "Os valores
éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía". As diferenzas entre bloques e o ter en conta os diversos momentos
do desenvolvemento cognitivo do alumnado nesta etapa foron os motivos determinantes de que, no currículo do
primeiro ciclo, os alumnos e as alumnas de primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa
constitución, a ineludibilidade dos problemas morais e a introdución á reflexión ética e política. En segundo de ESO
abórdanse as achegas que, no campo da reflexión moral, fixeron os/as grandes pensadores/as e filósofos/as da
historia, así como as conexións necesarias entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o
concepto de xustiza ocupa un papel central. En terceiro de ESO, curso final do ciclo, os temas atinxen á
configuración da vida social e política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e
os valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se
axustan a este criterio e o enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse xa, pero desde un nivel de afondamento
superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao final da
etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se embarcarán: o
dunha vida persoal e social digna e satisfactoria.
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4.1.1. VALORES ÉTICOS 2º de ESO.COMPETENCIAS-OBXECTIVOS-DESCRITORES
Valores éticos. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. A dignidade da persoa





a
d
h
l

 B1.1. Conceptos de persoa  B1.1. Construír un concepto de  VEB1.1.1. Sinala as dificultades para  CCL







a
c
d
h
l

 B1.2.







a
b
d
h
l

 B1.3. Noción aristotélica da  B1.3. Entender a relación entre os  VEB1.3.1. Sinala en que consiste a virtude  CSC

achegados pola filosofía.

persoa, consciente de que esta é
indefinible, valorando a dignidade
que posúe polo feito de ser libre.

definir o concepto de persoa, analizando
algunhas definicións achegadas por
filósofos/as.

Visión kantiana: a  B1.2. Identificar os conceptos de  VEB1.2.1. Explica a concepción kantiana  CSC
persoa como suxeito autónomo
heteronomía e autonomía, mediante
do concepto de persoa, como suxeito
e como un fin en si mesma.
a concepción kantiana da persoa,
autónomo capaz de ditar as súas propias
coa finalidade de valorar a súa
normas morais.
importancia
e
aplicala
na
realización da vida moral.
 VEB1.2.2. Comenta e valora a idea de  CSC
Kant ao concibir a persoa como un fin en
si mesma, rexeitando a posibilidade de ser
tratada por outros como instrumento para
alcanzar fins alleos a ela.
virtude: relación cos actos, os
hábitos e o carácter. Virtudes
éticas.

actos,
os
hábitos
e
o
e as súas características en Aristóteles,
desenvolvemento
do
carácter,
indicando a súa relación cos actos, os
mediante a comprensión do concepto
hábitos e o carácter.
de virtude en Aristóteles e, en
especial, o relativo ás virtudes  VEB1.3.2. Enumera algúns dos beneficios  CAA
éticas, pola importancia que teñen
que, segundo Aristóteles, achegan as  CCL
no
desenvolvemento
da
virtudes éticas ao ser humano, identifica  CSC
personalidade.
algunhas destas e ordénaas segundo un
criterio racional.

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






a
b
e
g
h

 B2.1. Diferenzas entre ética e  B2.1.

dereito.
 B2.2. Posibles conflitos entre
os valores que regulan a vida
privada e os que regulan a
vida pública.

Distinguir, na persoa, os  VEB2.1.1. Distingue entre os ámbitos de
ámbitos da vida privada e da vida
acción que corresponden á ética e ao
pública, a primeira regulada pola
dereito, e expón as súas conclusións
ética e a segunda polo dereito, coa
mediante unha presentación elaborada
finalidade de identificar os límites da
con medios informática.
liberdade persoal e social.
 VEB2.1.2.
Reflexiona
arredor
do
problema da relación entre estes dous
campos, o privado e o público, e a
posibilidade de que exista un conflito de
valores éticos entre ambos, así como a
forma de atopar unha solución baseada
nos valores éticos, exemplificando de
maneira concreta tales casos, e expón as
súas posibles solucións fundamentadas
eticamente.

 CCL
 CD

 CCL
 CSC
 CSIEE

Bloque 3. A reflexión ética
 a
 d
 h

 B3.1. Diferenza entre ética e  B3.1. Distinguir entre ética e moral,  VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a  CSC

moral.

 B3.2. Reflexión ética como

guía racional de conduta.

sinalando as semellanzas e as
ética e a moral, no que se refire á súa
diferenzas entre elas, e estimando a
orixe e á súa finalidade.
importancia da reflexión ética como
un saber práctico necesario para  VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen  CSC
guiar de xeito racional a conduta do
a importancia da reflexión ética, como
ser humano á súa plena realización.
unha guía racional de conduta necesaria

12

Departamento
FILOSOFÍA

Asunto

De-I-2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Curso
2022-2023

na vida do ser humano, expresando de
forma apropiada os argumentos en que se
fundamenta.






a
b
d
g
h

 a
 g
 h

 B3.3.

Estrutura moral da  B3.2. Destacar o significado e a  VEB3.2.1. Sinala en que consiste a  CSC
persoa.
importancia da natureza moral do
estrutura moral da persoa como ser
ser humano, analizando as súas
racional e libre, razón pola que esta é
 B3.4.
Etapas
do
etapas de desenvolvemento e
responsable da súa conduta e das
desenvolvemento moral en
tomando conciencia da necesidade
consecuencias desta.
Piaget e Köhlberg. Paso da
que ten de normas éticas, libre e
heteronomía á autonomía
racionalmente asumidas, como guía  VEB3.2.2. Explica as tres etapas do  CCL
moral.
do seu comportamento.
desenvolvemento moral na persoa,  CSC
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.
 B3.5. A liberdade como raíz da  B3.3. Recoñecer que a liberdade  VEB3.3.1. Describe a relación entre a  CCL

estrutura moral da persoa.

constitúe a raíz da estrutura moral
na persoa, e apreciar o papel da
intelixencia e da vontade como
factores
que
incrementan
a
capacidade de autodeterminación.









a
b
c
d
e
g
h

 B3.6.






a
b
h
l

 B3.8. Normas. Especificidade  B3.5.

liberdade e os conceptos de persoa e
estrutura moral.

Características  B3.4. Resaltar a importancia dos  VEB3.4.1. Describe as características  CCL
distintivas dos valores éticos.
valores
éticos,
as
súas
distintivas dos valores éticos, utilizando
especificacións e a súa influencia na
exemplos concretos deles e apreciando a
 B3.7.
Valores
éticos
e
vida persoal e social do ser humano,
súa relación esencial coa dignidade
dignidade humana.
destacando a necesidade de ser
humana e a conformación dunha
recoñecidos e respectados por todos.
personalidade xusta e satisfactoria.
 VEB3.4.2.

Emprega
o
espírito  CSC
emprendedor para realizar, en grupo,  CSIEE
unha campaña destinada a difundir a
importancia de respectar os valores
éticos, tanto na vida persoal como na
social.

das normas éticas.
 B3.9. Relativismo moral dos
sofistas.
 B3.10. Intelectualismo moral
en Sócrates e Platón.
 B3.11.
Relativismo moral
fronte a obxectivismo moral.

Establecer o concepto de  VEB3.5.1. Define o concepto de norma e  CCL
normas éticas e apreciar a súa
de norma ética, distinguíndoa das normas
importancia, identificando as súas
xurídicas, relixiosas, etc.
características e a natureza da súa
orixe e validez, mediante o  VEB3.5.2. Sinala quen foron os sofistas e  CCEC
coñecemento do debate ético que
algúns dos feitos e das razóns en que se
existiu entre Sócrates e os sofistas.
fundamentaba a súa teoría relativista da
moral, destacando as consecuencias que
esta ten na vida das persoas.
 VEB3.5.3. Coñece os motivos que levaron  CCEC

a Sócrates a afirmar o "intelectualismo
moral", e explica en que consiste e a
postura de Platón ao respecto.

 VEB3.5.4. Compara o relativismo e o  CCL
obxectivismo moral apreciando a vixencia  CSC

destas teorías éticas na actualidade, e
expresa opinións de forma argumentada.







b
e
g
h
l

 B3.12.

Clasificación
das  B3.6. Explicar as características e os  VEB3.6.1.
Enuncia
os
elementos  CAA
teorías éticas: éticas de fins e
obxectivos das teorías éticas, así
distintivos das "teorías éticas" e  CCL
éticas procedementais.
como a súa clasificación en éticas de
argumenta a súa clasificación en éticas de
fins e procedementais, sinalando os
fins e éticas procedementais, e elabora un
 B3.13. A ética de Epicuro
principios máis destacados do
esquema coas súas características máis
como ética de fins.
hedonismo de Epicuro.
destacadas.
 VEB3.6.2.

Enuncia
os
aspectos  CCEC
fundamentais da teoría hedonista de
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Epicuro e os valores éticos que defende,
destacando as características que a
identifican como unha ética de fins.
 VEB3.6.3. Elabora, en colaboración co  CAA
grupo, argumentos a favor e/ou en contra  CCL

do epicureísmo, e expón as súas
conclusións cos argumentos racionais
correspondentes.

 b
 h
 l

 B3.14.

O
eudemonismo  B3.7. Entender os principais  VEB3.7.1. Explica o significado do termo  CCL
aristotélico como ética de fins.
aspectos
do
eudemonismo
"eudemonismo" e o que para Aristóteles
aristotélico, identificándoo como
significa a felicidade como ben supremo, e
 B3.15. O ben supremo da
unha ética de fins e valorando a súa
elabora e expresa conclusións.
persoa en Aristóteles e as tres
importancia e a vixencia actuais.
tendencias da alma.
 VEB3.7.2. Distingue os tres tipos de  CCEC
tendencias que hai no ser humano,
segundo Aristóteles, e a súa relación co
que el considera como ben supremo da
persoa.
 VEB3.7.3. Achega razóns para clasificar o  CCL

eudemonismo de Aristóteles dentro da
categoría da ética de fins.






b
g
h
l

 B3.16. O utilitarismo como  B3.8. Comprender os elementos máis  VEB3.8.1. Fai unha recensión das ideas  CCL

ética de fins: principio de
utilidade; concepto de pracer;
compatibilidade do egoísmo
individual
co
altruísmo
universal; localización do
valor moral nas consecuencias
da acción.

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.

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.

 VEB3.8.2. Enumera as características que  CCEC

fan do utilitarismo e do epicureísmo unhas
éticas de fins.

 VEB3.8.3. Argumenta racionalmente as  CCL
súas opinións sobre a ética utilitarista.
 CSIEE

Bloque 4. A xustiza e a política






a
b
e
h
l

 B4.1.

Relación entre ética,  B4.1. Comprender e valorar a  VEB4.1.1. Explica e aprecia as razóns que  CCEC
política
e
xustiza
no
importancia da relación entre os
dá Aristóteles para establecer un vínculo
pensamento aristotélico.
conceptos de ética, política e xustiza,
necesario entre ética, política e xustiza.
mediante a análise e a definición
 B4.2. Semellanzas, diferenzas
destes termos, destacando o vínculo  VEB4.1.2.
Utiliza
e
selecciona  CAA
e relacións entre valores éticos
entre eles no pensamento de
información sobre os valores éticos e
e valores cívicos.
Aristóteles.
cívicos, identificando e apreciando as
semellanzas, as diferenzas e as relacións
entre eles.







b
e
g
h
l

 B4.3. A política de Aristóteles.  B4.2. Coñecer e apreciar a política  VEB4.2.1. Elabora, recorrendo á súa  CSIEE
de
Aristóteles
e
as
súas
iniciativa persoal, unha presentación con  CD
 B4.4. Concepto aristotélico de
características esenciais, e entender
soporte informático, sobre a política  CSC
xustiza e a súa relación co ben

común e a felicidade.

o seu concepto de xustiza e
relación co ben común
felicidade, elaborando un
crítico sobre a perspectiva
filósofo.

a súa
e a
xuízo
deste

aristotélica como unha teoría organicista,
cunha finalidade ética e que atribúe a
función educativa ao Estado.

 VEB4.2.2. Selecciona e usa información,  CAA
en colaboración co grupo, para entender e  CCL

apreciar a importancia que Aristóteles lle
dá á xustiza como valor ético no que se
fundamenta a lexitimidade do Estado e a
súa relación coa felicidade e o ben común,
e expón as súas conclusións persoais
debidamente fundamentadas.
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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
 b
 e
 h

 B5.1. Relacións entre ética e  B5.1. Sinalar a vinculación entre a  VEB5.1.1.

dereito.

ética, o dereito e a xustiza, a través
do
coñecemento
das
súas
semellanzas, diferenzas e relacións.

Procura
e
selecciona  CCL
información en páxinas web, para  CD
identificar as diferenzas, as semellanzas e
os vínculos entre a ética e o dereito.

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









a
b
d
e
f
g
h
m

 B6.1.

Dimensión moral da  B6.1. Recoñecer a importancia da  VEB6.1.1. Utiliza información de distintas
ciencia e da tecnoloxía polo
dimensión moral da ciencia e a
fontes para analizar a dimensión moral da
seu impacto en todos os
tecnoloxía, así como a necesidade de
ciencia e a tecnoloxía, avaliando o
ámbitos da vida humana.
establecer límites éticos e xurídicos,
impacto positivo e negativo que estas
coa finalidade de orientar a súa
poden ter en todos os ámbitos da vida
 B6.2. Valores recollidos na
actividade consonte os valores
humana (social, económico, político, ético
DUDH como criterio para
defendidos pola DUDH.
e ecolóxico, etc.).
fixar límites á investigación
científico-tecnolóxica.
 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.

 CAA
 CMCCT
 CSC

 CCL
 CMCCT
 CSC

 VEB6.1.3. Recorre á súa iniciativa persoal  CD
para expor as súas conclusións sobre o  CSIEE

tema
tratado,
utilizando
medios
informáticos e audiovisuais, de xeito
argumentado e ordenado racionalmente.






a
d
g
m

 B6.3.

Problemas
tecnodependencia.










a
b
d
e
f
g
h
m

 B6.4.

da  B6.2. Entender e valorar o problema  VEB6.2.1. Destaca o problema e o perigo  CMCCT
da tecnodependencia e a alienación
que representa para o ser humano a
humana á que conduce.
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.

Dilemas morais que  B6.3. Utilizar os valores éticos  VEB6.3.1.
Analiza
información  CCL
presentan os avances en
contidos na DUDH no campo
seleccionada de diversas fontes, coa  CMCCT
medicina e biotecnoloxía.
científico
e
tecnolóxico,
coa
finalidade de coñecer en que consisten  CSC
finalidade de evitar a súa aplicación
algúns dos avances en medicina e
inadecuada e solucionar os dilemas
biotecnoloxía, que formulan dilemas
morais que ás veces se presentan,
morais (utilización de células nai,
nomeadamente
no terreo da
clonación, euxénese, etc.), sinalando
medicina e a biotecnoloxía.
algúns perigos que estes encerran de
prescindir do respecto á dignidade
humana e os seus valores fundamentais.
 VEB6.3.2. Presenta unha actitude de  CSC
tolerancia e respecto ante as opinións que  CSIEE

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.
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SECUENCIACIÓN DOS ESTÁNDARES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.Unidade.- 1. O proxecto ético común..
OBXECTIVOS DA UNIDADE

COMPETENCIAS

1. Recoñecer as normas e os valores que deben guiar a
convivencia para a resolución de conflitos.
2. Relacionar os valores coa felicidade individual e social.
3. Emprender proxectos persoais e compartidos para contribuír
ao proxecto ético común.
4. Recoñecer cal é o fundamento dunha sociedade xusta: o
recoñecemento da dignidade.
5. Valorar a importancia dunha actitude positiva e optimista para
emprender proxectos.
6. Comprender por que é fundamental loitar contra a violencia de
xénero e a discriminación da muller e como podemos facelo.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.
8. Realizar diversas actividades de comprensión, análise ou
investigación relacionadas cos contidos da unidade utilizando o
TIC.

CONTIDOS
A convivencia humana:
valores e normas

Os valores e a felicidade

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
1. Describir e valorar a
importancia da influencia da
contorna social e cultural no
desenvolvemento moral da
persoa, mediante a análise do
papel que desempeñan os
axentes sociais.

Realizar proxectos

Os proxectos de felicidade
social

Actitudes para emprender
un proxecto

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

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 3, 4).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 4, 7 e 8).
Competencia dixital (Obxectivos 2, 3, 8, 10).
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 1, 2, 3, 4
e 6).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 3, 6 e 8).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Describe o proceso de socialización e
valora a súa importancia na
interiorización individual dos valores e
normas morais que rexen a conduta da
sociedade na que vive.
1.2. Xustifica e aprecia a necesidade da
crítica racional, como medio indispensable
para adecuar os costumes, normas,
valores, etc., da súa contorna, aos valores
éticos universais establecidos na DUDH,
rexeitando todo aquilo que atente contra a
dignidade humana e os seus dereitos
fundamentais.
Competencias sociais e cívicas
2.1. Recoñece as diferenzas que hai entre a
ética e a moral, en canto á súa orixe e a
súa finalidade.

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

DESCRITORES/
INDICADORES
Comprende e valora a
necesidade de ter e respectar
unhas normas comúns para
vivir en sociedade.
Aporta razóns que xustifican
a adecuación dos costumes,
normas e valores propios aos
establecidos na DUDH.

Coñece a diferenza entre
ética e moral e a partir desta
reflexiona sobre as condutas
do ser humano.

Xustifica a importancia de
integrar na vida cotiá a
reflexión ética como guía
fundamental.

Comunicación lingüística
3. Xustificar e apreciar o papel
dos valores na vida persoal e
social, resaltando as súas
características, clasificación e
xerarquía, co fin de
comprender a súa natureza e a
súa importancia.

3.1. Busca e selecciona información, sobre
a existencia de diferentes clases de valores,
tales como: relixiosos, afectivos,
intelectuais, vitais, etc.

Coñece as diferentes clases
de valores.

Aprender a aprender
3.2. Realiza, en traballo grupal, unha

Participa en diálogo cos seus
compañeiros sobre os valores
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xerarquía de valores, explicando a súa
fundamentación racional, mediante unha
exposición co uso de medios informáticos
ou audiovisuais.

e a súa xerarquía.

Competencia digital
A loita pola igualdade de
xénero

Tempo de debate: As cousas
teñen valor por si mesmas
ou é preciso que haxa
alguén que as valore?

4. Recoñecer a importancia que
ten a dimensión moral da
ciencia e a tecnoloxía, así
como a necesidade de
establecer límites éticos e
xurídicos co fin de orientar a
súa actividade conforme aos
valores defendidos pola
DUDH.

4.1. 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, por
exemplo: social, económica, política, ética
e ecolóxica, entre outros.

Reflexiona sobre a dimensión
moral da ciencia e a
tecnoloxía.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía

Unidade.- 2. Persoa e personalidade.
OBXECTIVOS DA UNIDADE

COMPETENCIAS

1. Reflexionar sobre o concepto de persoa e os trazos
fundamentais que sinalou Kant.
2. Coñecer que é a personalidade e os seus niveis.
3. Recoñecer como as virtudes podemos convertelas en hábitos
para desenvolvernos como persoas.
4. Valorar como podemos cambiar os nosos pensamentos,
emocións e condutas para desenvolver as nosas capacidades.
5. Valorar as iniciativas que loitan pola igualdade e aprender a
recoñecer situacións de desigualdade na nosa contorna.
6. Afrontar dilemas morais complexos en grupo para apoiar en
razóns éticas nosas decisións.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.
8. Realizar diversas actividades de comprensión, análise ou
investigación relacionadas cos contidos da unidade utilizando
as TIC.

CONTIDOS
A persoa

A personalidade
Os hábitos, as virtudes e
os deberes

O cerebro na adolescencia

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

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

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3 e 7).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 2, 6 e 7).
Competencia dixital (Obxectivo 1, 5, 7 e 8).
Aprender a aprender (Obxectivos 3, 4, 6 e 7).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 3, 4, 5,
6 e 7).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, e 5).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Sinala as dificultades para definir o
concepto de persoa analizando o seu
significado etimolóxico e algunhas
definicións aportadas por filósofos.
Comunicación lingüística
2.1. Explica a concepción kantiana do
concepto de persoa, como suxeito
autónomo capaz de ditar as súas propias
normas morais.

DESCRITORES/
INDICADORES
Analiza o concepto de persoa
e comprende as definicións
aportadas por filósofos como
Platón, Aristóteles, Agustín
de Hipona ou Kant.

Coñece e comprende o
concepto de persoa en Kant e
a súa relación coa creación
de normas morais.

Competencias sociais e cívicas

Comprende por que as
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persoas non poden ser
tratadas como medios.

Competencias sociais e cívicas
3. Describir en que consiste a
personalidade e valorar a
importancia de enriquecela con
valores e virtudes éticas,
mediante o esforzo e a vontade
persoal.

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

Coñece que é a
personalidade e que inflúe na
súa construción.

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía
A loita pola igualdade

Tempo de debate: Debater
sobre un dilema moral

4. Comprender e apreciar a
capacidade do ser humano,
para influír de xeito consciente
e voluntario na construción da
súa propia identidade,
conforme aos valores éticos e
así mellorar a súa autoestima.

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

5. Coñecer os fundamentos da
natureza social do ser humano
e a relación dialéctica que se
establece entre este e a
sociedade, estimando a
importancia dunha vida social
dirixida polos valores éticos.

5.1. Aporta razóns que fundamenten a
necesidade de establecer uns valores éticos
que guíen as relacións interpersoais e
utiliza a súa iniciativa persoal para
elaborar, mediante soportes informáticos,
unha presentación gráfica das súas
conclusións, achega deste tema.

Concibe a necesidade de
deseñar un proxecto de vida
que integre os seus valores.

Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor
Xustifica a necesidade de
guiarse por uns valores
éticos para relacionarse cos
demais.

Competencias sociais y cívicas
6. Avaliar, utilizando o xuízo
crítico, a magnitude dos
problemas aos que se enfronta
a aplicación da DUDH, na
actualidade, apreciando o
labor que realizan institucións
e ONGs que traballan pola
defensa dos dereitos humanos,
auxiliando a aqueles que por
natureza os posúen, pero que
non teñen a oportunidade de
exercelos.

6.1.Investiga mediante información obtida
en distintas fontes, sobre os problemas e
retos que ten a aplicación da DUDH en
canto ao exercicio de: - Os 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. - Os Dereitos
políticos: guerras, terrorismo, ditaduras,
xenocidio, refuxiados políticos, etc.

Recoñece os problemas e
retos da aplicación da
DUDH.

Aprender a aprender
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Unidade.- 3. Pensar ben.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Coñecer que é pensar e por que é importante aprender a
pensar ben.
2. Relacionar o pensamento crítico e creativo cunha boa toma
de decisións.
3. Recoñecer que nos fai pensar de forma eficaz e que nolo
impide.
4. Coñecer que é o relativismo ético.
5. Coñecer as etapas do desenvolvemento moral de Kohlberg.
6. Recoñecer os valores e virtudes que comparten as relixións.
7. Reflexionar sobre os dereitos dos nenos.
8. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e 4).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 2 e 3).
Competencia dixital (Obxectivo 2 e 3).
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 6.).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 1, 2 e 7).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 4, 5, 6 e 7).

CONTIDOS
Aprende a pensar

Pensar, actuar e avaliar

Vicios e virtudes do
pensamento

O pensamento ético

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
1. Xustificar a importancia que
ten o uso da razón e a
liberdade no ser humano para
determinar como quere ser,
elixindo os valores éticos que
desexa incorporar á súa
personalidade.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Describe e estima o papel relevante da
razón e a liberdade para configurar cos
seus propios actos a estrutura da súa
personalidade.

DESCRITORES/
INDICADORES
Relaciona o uso da
liberdade co bo uso da
razón.

Comunicación lingüística
1.2. Realiza unha lista daqueles valores
éticos que estima como desexables para
integralos na súa personalidade,
explicando as razóns da súa elección.
Competencias sociais e cívicas

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

2.1. Enumera algúns dos beneficios que,
segundo Aristóteles, aportan as virtudes
éticas ao ser humano identificando
algunhas destas e ordenándoas, de acordo
cun criterio racional.

3. Utilizar a conduta asertiva e
as habilidades sociais, co fin de
incorporar á súa personalidade
algúns valores e virtudes éticas
necesarias no desenvolvemento
dunha vida social máis xusta e
enriquecedora.

3.1. Mostra, na relacións interpersoais,
unha actitude de respecto cara aos dereitos
que todo ser humano ten 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 especificamente a ser
valorado de forma especial polo simple
feito de ser persoa, sen discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.

Integra os valores éticos
que considera
fundamentais na súa vida
cotiá.
Comprende a importancia
de integrar como hábitos a
práctica das virtudes.

Competencias sociais e cívicas

Móstrase asertivo e
respectuoso.

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

Os mestres relixiosos

Curso
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4.1.Sinala en que consiste a estrutura
moral da persoa como ser racional e libre,
razón pola cal esta é responsable da súa
conduta e das consecuencias que esta teña.
Comunicación lingüística
4.2. Explica as tres etapas do
desenvolvemento moral no home, segundo
a teoría de Piaget ou a de Köhlberg e as
características propias de cada unha delas,
destacando como se pasa da heteronomía á
autonomía.

Coñece a importancia de
respectar as normas morais
para o desenvolvemento do
ser humano.
Explica as etapas do
desenvolvemento moral de
Köhlberg.

Conciencia e expresións culturais
Tempo de debate: Deberíase
permitir o traballo de nenos
menores de 12 anos para
colaborar na economía da
súa familia?

5. Sinalar a vinculación que
existe entre a Ética, o Dereito e
a Xustiza, a través do
coñecemento das súas
semellanzas, diferenzas e
relacións, analizando o
significado dos términos de
legalidade e lexitimidade.

5.1. Busca e selecciona información en
páxinas web, para identificar as diferenzas,
semellanzas e vínculos existentes entre a
Ética e o Dereito, e entre a legalidade e a
lexitimidade, elaborando e presentando
conclusións fundamentadas.

Traballa a comprensión
dos conceptos éticos e
comprende a diferenza
entre o legal e o lexítimo.

Competencia dixital

Unidade.- 4. Sentir ben.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender que son as experiencias afectivas e como
inflúen en nós.
2. Recoñecer que emocións e sentimentos nos impulsan a
actuar conforme á ética.
3. Recoñecer que nos fai sentir ben.
4. Comprender a relación que existe entre como nos
sentimos e como pensamos coa nosa felicidade.
5. Aprender a controlar as nosas emocións.
6. Reflexionar sobre os dereitos básicos dos nenos como a
educación.
7. Reflexionar sobre como inflúen os nosos propios
pensamentos en nós e como nos afecta o que pensen os
demais.
8. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.

CONTIDOS
As experiencias afectivas

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
1. Analizar en que consiste a
intelixencia emocional e
valorar a súa importancia no
desenvolvemento moral do ser
humano.

A educación da afectividade

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 7 e 8).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 4 e 5).
Competencia dixital (Obxectivo 6, 7 e 8).
Aprender a aprender (Obxectivos 3, 5, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 2, 3, 5, 7).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 4 e 6).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Define a intelixencia emocional e as
súas características, valorando a súa
importancia na construción moral do ente
humano.
1.2. Explica en que consisten as emocións e
os sentimentos e como se relacionan coa
vida moral.

DESCRITORES/
INDICADORES
Coñece a importancia de
identificar as emocións.
Relaciona as súas
emocións cos seus valores.

Conciencia e expresións culturais

A relación entre
pensamentos e sentimentos

2. Estimar a importancia do
desenvolvemento da
intelixencia emocional e a súa
influencia na construción da
personalidade e o seu carácter
moral, sendo capaz de utilizar

2.1. Utiliza a introspección como medio
para recoñecer as súas propias emocións,
sentimentos e estados de ánimo, co fin de
ter un maior autocontrol deles e ser capaz
de automotivarse, converténdose no dono
da súa propia conduta.

Comprende a importancia
de xestionar as emocións
para ser libre.
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Sentido de iniciativa e espírito
emprendedor

3. Relacionar e valorar a
importancia das habilidades da
intelixencia emocional,
sinaladas por Goleman, en
relación coa vida interpersoal
e establecer o seu vínculo con
aqueles valores éticos que
enriquecen as relacións
humanas.

3.1. Comprende a importancia que, para
Goleman, teñen a capacidade de recoñecer
as emocións alleas e a de controlar as
relacións interpersoais, elaborando un
resumo esquemático sobre o tema.

4. Utilizar a conduta asertiva e
as habilidades sociais, co fin de
incorporar á súa personalidade
algúns valores e virtudes éticas
necesarias no desenvolvemento
dunha vida social máis xusta e
enriquecedora.

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

Recoñece as emocións dos
demais ao relacionarse con
eles.

Aprender a aprender

Dialoga cos seus
compañeiros de forma
asertiva.

Comunicación lingüística

A defensa do dereito á
educación

5. Coñecer e valorar os
fundamentos da Constitución
Española de 1978,
identificando os valores éticos
dos que parte e os conceptos
preliminares que establece.

5.1. Identifica e aprecia os valores éticos
máis destacados nos que se fundamenta a
Constitución Española, sinalando a orixe
da súa lexitimidade e a finalidade que
persegue, mediante a lectura comprensiva
e comentada do seu preámbulo.

Aprecia a importancia do
recoñecemento dos dereitos
e o seu defensa.

Competencias sociais e cívicas

Tempo de debate: É moi
importante o que a xente
pense de nós?

6. Comprender o
desenvolvemento histórico dos
dereitos humanos, como unha
conquista da humanidade e
estimar a importancia do
problema que suscita na
actualidade o exercicio dos
dereitos da muller e do neno en
gran parte do mundo,
coñecendo as súas causas e
tomando conciencia deles co
fin de promover a súa solución.

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

Valora a importancia de
loitar polos dereitos dos
nenos.

Competencias sociais e cívicas

Unidade.- 5. Aprender a actuar ben.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender por que a liberdade é un dereito e que
significa a liberdade real.
2. Recoñecer como tomar decisións de forma responsable.
3. Comprender que nos move a tomar decisións e actuar.
4. Valorar a importancia de perseverar e esforzarnos en
conseguir o noso proxecto.
5. Aprender a conducir as nosas accións aliñadas cos nosos
valores.
6. Coñecer a orixe da Declaración Universal dos Dereitos
Humanos e valorar por que hai dereitos fundamentais.
7. Reflexionar en grupo sobre os valores que se enfrontan
cando afrontamos un dilema ético.
8. Realizar diversas actividades de comprensión, análise ou

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 6, 7 e 8).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 1, 6 e 7).
Competencia dixital (Obxectivo 5, 6, 7 e 8).
Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3, e 4).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 2, 3, 4 e 7).
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investigación relacionadas cos contidos da unidade
utilizando as TIC

CONTIDOS

A liberdade

Inhibir o impulso, deliberar
e tomar decisións
responsables

Tomar decisións e actuar:
motivación e deber

De-I-2

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
1. Xustificar a importancia
que ten o uso da razón e a
liberdade no ser humano
para determinar como quere
ser, elixindo os valores éticos
que desexa incorporar á súa
personalidade.

Curso
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Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 6, 7, e 8).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

DESCRITORES/
INDICADORES

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

Comprende a relación
entre a liberdade e o bo
uso da razón.

1.2. Realiza unha lista daqueles valores éticos
que estima como desexables para integralos na
súa personalidade, explicando as razóns da
súa elección.

Reflexiona sobre aquilo
que fai por deber porque
é importante.

Competencias sociais e cívicas

2. Xustificar a importancia
que teñen os valores e
virtudes éticas para
conseguir unhas relacións
interpersoais xustas,
respectuosas e satisfactorias.

2.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas
como unha condición necesaria para lograr
unhas boas relacións interpersonais, entre
elas: a prudencia, a lealdade, a sinceridade, a
xenerosidade...

Coñece a importancia de
respectar uns valores
comúns.

Competencias sociais e cívicas

Comprende a
importancia de axudar
aos demais.

2.2. Destaca o deber moral e cívico que toda
persoa ten de prestar auxilio e socorro a todo
aquel cuxa vida, liberdade e seguridade estean
en perigo de forma inminente, colaborando na
medida das súas posibilidades, a prestar
primeiros auxilios, en casos de urxencia.

Adestramento, perseveranza
e xustiza

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
3. Recoñecer que a liberdade
constitúe a raíz da estrutura
moral na persoa e apreciar o
papel que a intelixencia e a
vontade teñen como factores
que incrementan a
capacidade de
autodeterminación.

3.1. Analiza e valora a influencia que teñen na
liberdade persoal a intelixencia, que nos
permite coñecer posibles opcións para elixir, e
a vontade, que nos dá a fortaleza suficiente
para facer o que decidimos facer.

Relaciona a liberdade co
bo uso da intelixencia e a
vontade.

Aprender a aprender

Relaciona os factores
culturais e sociais cos
problemas e retos da
aplicación da DUDH.

3.2. Analiza algúns factores biolóxicos,
psicolóxicos, sociais, culturais e ambientais,
que inflúen no desenvolvemento da intelixencia
e a vontade, especialmente o papel da
educación, expoñendo as súas conclusións de
forma clara, mediante unha presentación
realizada con soportes informáticos e
audiovisuais.
Competencia matemática e competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía
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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.

4.1. Utiliza o seu espírito emprendedor para
realizar, en grupo, unha campaña destinada a
difundir a importancia de respectar os valores
éticos tanto na vida persoal como social.

5. Analizar o momento
histórico e político que
impulsou a elaboración da
DUDH e a creación da ONU,
co fin de entendela como
unha necesidade do seu
tempo, cuxo valor continúa
vixente como fundamento
ético universal da
lexitimidade do Dereito e os
Estados.

5.1. Sinala os obxectivos que tivo a creación da
ONU e a data na que se asinou a DUDH,
valorando a importancia deste feito para a
historia da humanidade.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Difunde cos seus
compañeiros unha
campaña para
concienciar sobre a
necesidade de respectar
os valores da DUDH.

Coñece a importancia
histórica e ética da
DUDH.

Competencias sociais e cívicas

Unidade.- 6. A Ética e as actividades humanas.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender a relación entre a ética e a política.
2. Recoñecer a importancia da separación de poderes nunha
democracia.
3. Reflexionar eticamente sobre o impacto que ten a ciencia
e a técnica.
4. Recoñecer as desigualdades económicas entre as persoas.
5. Reflexionar sobre o progreso ético nas sociedades.
6. Comprender que hábitos nos van a axudar a
desenvolvernos.
7. Valorar a importancia da protección do medioambiente e
reflexionar sobre que problemas medioambientais son máis
urxentes ou máis difíciles de solucionar.
8. Reflexionar en grupo sobre os valores que se enfrontan
cando afrontamos un dilema ético.
9. Realizar diversas actividades de comprensión, análise ou
investigación relacionadas cos contidos da unidade
utilizando as TIC.

CONTIDOS
A ética e a política

A ética, a ciencia e a
tecnoloxía

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
1. Xustificar racionalmente a
necesidade dos valores e
principios éticos, contidos na
DUDH, como fundamento
universal das democracias
durante os s. XX e XXI,
destacando as súas
características e a súa relación
cos conceptos de Estado de
Dereito e división de poderes.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e 2).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 3, 6 e 7).
Competencia dixital (Obxectivo 2, 5 e 7).
Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3, 6 e 7).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 5, 7 e 8).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 3, 5 e 6).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Describe o significado e relación
existente entre os seguintes conceptos:
democracia, cidadán, soberanía, autonomía
persoal, igualdade, xustiza,
representatividade, etc.

DESCRITORES/
INDICADORES
Coñece e relaciona
conceptos como
igualdade, separación de
poderes, democracia,
responsabilidade.

Comunicación lingüística
1.2. Explica a división de poderes proposta
por Montesquieu e a función que
desempeñan o poder lexislativo, o executivo

Comprende a
importancia da división
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e o xudicial no Estado democrático, como
instrumento para evitar o monopolio do
poder político e como medio que permite aos
cidadáns o control do Estado.

A ética e a economía

de poderes.

Competencias sociais e cívicas

O progreso ético da
humanidade

2. Recoñecer a necesidade da
participación activa dos
cidadáns na vida política do
Estado co fin de evitar os
riscos dunha democracia que
viole os dereitos humanos.

2.1. Define a magnitude dalgúns dos riscos
que existen nos gobernos democráticos,
cando non se respectan os valores éticos da
DUDH, tales como: a dexeneración en
demagoxia, a ditadura das maiorías e a
escasa participación cidadá, entre outros,
formulando posibles medidas para evitalos.

Reflexiona sobre os
riscos de non respectar a
DUDH.

Competencias sociais e cívicas
3. Sinalar e apreciar a
adecuación da Constitución
Española aos principios éticos
defendidos pola DUDH,
mediante a lectura comentada
e reflexiva de “os dereitos e
deberes dos cidadáns” (Artigos
do 30 ao 38) e “os principios
reitores da política social e
económica” (Artigos do 39 ao
52).

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

Explica as súas razóns
para defender a
democracia.

Comunicación lingüística
3.2. Recoñece a responsabilidade fiscal dos
cidadáns e a súa relación cos orzamentos
xerais do Estado como un deber ético que
contribúe ao desenvolvemento do ben común.

Coñece a importancia de
pagar impostos e en que
reverten.

Aprender a aprender
Un plan de adestramento

A protección do
medioambiente

4. Analizar o momento
histórico e político que
impulsou a elaboración da
DUDH e a creación da ONU,
co fin de entendela como unha
necesidade do seu tempo, cuxo
valor continúa vixente como
fundamento ético universal da
lexitimidade do Dereito e os
Estados.

4.1. Explica a función da DUDH como un
“código ético” recoñecido polos países
integrantes da ONU, co fin promover a
xustiza, a igualdade e a paz, en todo o
mundo.

5. Utilizar os valores éticos
contidos na DUDH no campo
científico e tecnolóxico, co fin
de evitar a súa aplicación
inadecuada e solucionar os
dilemas morais que ás veces se
presentan, especialmente no
terreo da medicina e a
biotecnoloxía.

5.1. Analiza información seleccionada de
diversas fontes, co fin de coñecer en que
consisten algúns dos avances en medicina e
biotecnoloxía, que suscitan dilemas morais,
tales como: a utilización de células nai, a
clonación e a euxenesia, entre outros,
sinalando algúns perigos que estes encerran
si prescíndese do respecto á dignidade
humana e os seus valores fundamentais.

Xustifica a DUDH como
esixencia para convivir
con valores comúns.

Conciencia e expresións culturais

Afronta dilemas morais
en diálogo cos seus
compañeiros.

Competencias sociais e cívicas

Tempo de debate:
A ética e a ciencia: a
clonación humana

6. Recoñecer que, na
actualidade, existen casos nos
que a investigación científica
non é neutral, senón que está
determinada por intereses
políticos, económicos, etc.
mediante a análise da idea de
progreso e a súa interpretación
equivocada, cando os

6.1. Obtén e selecciona información, en
traballo colaborativo, dalgúns casos nos que
a investigación científica e tecnolóxica non
foi guiada nin é compatible cos valores
éticos da DUDH, xerando impactos
negativos no ámbito humano e
medioambiental, sinalando as causas.
Competencia digital

Reflexiona e investiga
sobre o progreso moral e
a democracia.

Realiza disertacións ou
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6.2. Diserta, en colaboración grupal, sobre a
idea de “progreso” na ciencia e a súa
relación cos valores éticos, o respecto á
dignidade humana e a súa contorna,
elaborando e expoñendo conclusións.

traballos en grupo sobre
o coidado do
medioambiente.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. CONTIDOS MÍNIMOS.
(Sempre referidos a aqueles que se desenvolvan de facto ao longo do curso)

O alumno/a deberá avaliar positivamente cando menos na metade dos estándares básicos de aprendizaxe de cada
unidade didáctica (comprobados a través das tarefas propostas na aula e no caderno do alumno) para obter a
cualificación de suficiente na materia.
Unidade.- 1. O proxecto ético común.
Comprende e valora a necesidade de ter e respectar unhas normas comúns para vivir en sociedade.
Coñece a diferenza entre ética e moral e a partir desta reflexiona sobre as condutas do ser humano.
Coñece as diferentes clases de valores.
Reflexiona sobre a dimensión moral da ciencia e a tecnoloxía.
Unidade.- 2. Persoa e personalidade.
Analiza o concepto de persoa e comprende as definicións aportadas por filósofos como Platón, Aristóteles,
Agostiño de Hipona ou Kant.
Coñece que é a personalidade e que inflúe na súa construción.
Xustifica a necesidade de guiarse por uns valores éticos para relacionarse cos demais.
Recoñece os problemas e retos da aplicación da DUDH.
Unidade.- 3. Pensar ben.
Relaciona o uso da liberdade co bo uso da razón.
Comprende a importancia de integrar como hábitos a práctica das virtudes.
Explica as etapas do desenvolvemento moral de Köhlberg.
Traballa a comprensión dos conceptos éticos e comprende a diferenza entre o legal e o lexítimo.
Unidade.- 4. Sentir ben.
Coñece a importancia de identificar as emocións.
Comprende a importancia de xestionar as emocións para ser libre.
Aprecia a importancia do recoñecemento dos dereitos e o seu defensa.
Valora a importancia de loitar polos dereitos dos nenos.
Unidade.- 5. Aprender a actuar ben.
Reflexiona sobre aquilo que fai por deber porque é importante.
Comprende a importancia de axudar aos demais.
Relaciona os factores culturais e sociais cos problemas e retos da aplicación da DUDH.
Coñece a importancia histórica e ética da DUDH.
Unidade.- 6. A Ética e as actividades humanas.
Coñece e relaciona conceptos como igualdade, separación de poderes, democracia, responsabilidade.
Coñece a importancia de pagar impostos e en que reverten.
Xustifica a DUDH como esixencia para convivir con valores comúns.
Reflexiona e investiga sobre o o coidado do medioambiente.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 2º ESO.

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno, que serán quen marquen
o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten aproximadamente 30 semanas, e considerando que o tempo
semanal asignado a esta materia é de 1 hora, sabemos que haberá ao redor de 30 sesións. Podemos, pois, facer unha
estimación do reparto do tempo por unidade didáctica, tal e como se detalla a continuación:
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UNIDADE DIDÁCTICA
UNIDADE 1: O proxecto ético común
UNIDADE 2: Persoa e personalidade
UNIDADE 3: Pensar ben
UNIDADE 4: Sentir ben
UNIDADE 5: Aprender e actuar ben
UNIDADE 6: A ética e as actividades humanas

TOTAL

Curso
2022-2023

TEMPORALIZACIÓN
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
30 sesións

Agora ben, este departamento non considera prioritario nin imprescindible que a totalidade das unidades didácticas
sexan abordadas ao longo do curso, todo o contrario, a cantidade dos coñecementos non é garantía dunha boa
aprendizaxe. Polo tanto, as 6 unidades teñen un sentido orientador, máis non é absolutamente necesario abordar
todas; consideramos que 1 unidade en cada unha das avaliacións/trimestres serían un bo obxectivo, co cal teríamos
un total de 3 ou 4 unidades ao longo do curso.

RECURSOS DIDÁCTICOS.
•

Libro de texto Editorial SM (2015).-

•
•

O portafolio ou caderno de clase como guía de aprendizaxe propia.
Materiais seleccionados polo profesorado e postas ao dispor do alumnado na aula virtual.

AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes.
1. Procedementos de avaliación inicial.Será a resultante da sesión de presentación individual do alumnado nas dúas primeiras sesións do curso; a
valoración do seu percorrido na súa anterior etapa e a realización dunha proba escrita. Proba tipo test ou que
conteña preguntas curtas relacionadas cos estándares.
O resultado da mesma será comunicado ás familias a través da actividade de titoría correspondente: ben sexa
na reunión inicial do curso ou en entrevista persoal. Pretendemos detectar as necesidades educativas do grupo
así como, a toma de medidas de reforzo que se necesiten.
2.- Procedemento avaliación continua.Ferramentas para a avaliación.Poderase realizar mínimo dun exame por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada avaliación. Eses
mesmos contidos de cada avaliación, poderán ser avaliados a través de traballos individuais ou en grupo,
dependendo da dinámica que mostre o grupo. Traballos de investigación sobre un tema proposto polo profesor
facendo uso das TIC. Este traballo de investigación poderá ser obxecto de exposición e defensa ulterior por
parte dos alumnos.
Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do alumnado, poderanse facer
probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de clase ou control aleatorio de fichas de
seguimento da materia.
Cualificación (de probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno ou portafolio, observación.
As probas escritas avaliarán o grao de dominio dos contidos tratados, pero, igualmente, as estratexias de
traballo abordadas (análise de textos seleccionados polo profesor e relacionados cos contidos do currículo
sobre os que se farán preguntas para determinar o grado de comprensión dos mesmos, definición de conceptos,
preguntas curtas ou tipo test, preguntas algo máis longas ..... ). Estas probas representan na cualificación un
40% da nota da avaliación .
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Os traballos de investigación individuais ou colectivos avaliarán as aprendizaxes relativas a busca de
información, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado, coherente e accesible para o conxunto
da clase. O traballo no caderno de clase permitirá avaliar o interese pola materia e actitude fronte aos contidos
da mesma. Estes traballos representan na cualificación un 40% da nota da avaliación.
A asistencia e participación activa no traballo da aula: poderanse facer preguntas de carácter oral, que
avaliarán o grao de atención na clase, así como, a comprensión efectiva dos contidos de esta materia. Os
procedementos de avaliación recollidos neste grupo representarán na cualificación ata un 20% da nota da
avaliación.
(NOTA.- Dada a reducida carga horaria da materia, algunha das ferramentas citadas arriba podería non
poderse realizar en todas as avaliacións. En tal caso a porcentaxe que lle correspondería repartirase
proporcionalmente entre as outras que si se levaran a cabo)
A cualificación resultante será o resultado da suma da media ponderada dos resultados acadados en cada
unha das ferramentas descritas.
Valoraranse dentro da observación do traballo na aula: a atención, a capacidade para resolver problemas ou
preguntas que propoña o profesor (ou os compañeiros) ao fío da exposición, capacidade analítica e crítica
cando se trata de defender os propios presupostos ou teses, ter actualizado o caderno de clase, etc.
Recuperarase unha avaliación non superada ben a través dunha proba de recuperación que reflicta os contidos
desa avaliación ben superando con solvencia a seguinte avaliación. Nesta segunda vía, de suspender dúas
avaliacións consecutivas ou a terceira avaliación inxustificadamente, haberá que superar a proba escrita
correspondente na avaliación final.
3.- Procedemento avaliación final
Como manifestamos máis arriba, o alumnado que non superara dúas avaliacións consecutivas ou a terceira
inxustificadamente, realizarán unha proba final so das avaliacións non superadas durante o curso. Será unha
proba escrita similar ás ordinarias de avaliación, que pode ir acompañada, si é o caso, da entrega dos traballos
que o alumno teña pendentes. Teranse en conta para esa avaliación todos os estándares abordados nas
avaliacións pendentes.
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións (1ª*0,25 +
2ª*0,35 + 3ª*0,40), redondeándose ao enteiro seguinte a partir do 0.5.
4.- Procedemento de avaliación extraordinaria
Realizarase unha proba escrita na que se recollan - a través de preguntas semellantes ás dos exames do curso
– os contidos mínimos da materia. Esta proba poderase combinar con traballos de investigación individuais
sobre algún dos temas abordados ao longo do ano, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado e
coherente.
A cualificación final será a media ponderada do resultado da proba e do resultado do traballo de investigación
(60% o exame e 40% o traballo) . A nota final redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5
5.- Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes
O seguimento do alumnado con esta materia pendente farase por parte do profesorado que imparta a materia
no curso onde se atope ese alumnado en coordinación coa xefatura de departamento. Programaranse probas
ou traballos que o alumnado deberá ir afrontando ao longo do curso correspondente.
Distribuirase o traballo en dúas avaliacións parciais e unha avaliación final con datas fixadas cada curso pola
Xefatura de Estudos.
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman cada curso
académico. A proba extraordinaria final será semellante as ordinarias de avaliación. Redondéase ao enteiro
seguinte a partir do 0,5.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.É vontade deste departamento a realización de actividades complementarias en relación co tema do proxecto a
desenvolver dende a biblioteca do centro. En setembro concretaremos as mesmas en relación cos temas a abordar e
ao devandito proxecto.
E vontade do departamento, igualmente, favorecer a lectura no contexto da nosa práctica docente introducindo a
lectura de libros en relación cos temas do programa. Da mesma maneira que ter en conta como as lecturas propostas
dende outras materias afectan ao temario de valores éticos. Tratando de integrar as lecturas no contexto do Plan
lector do Centro como pode ser na hora de ler existente no noso centro.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN
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 alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a:
•
O número de alumnos e 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.).
•
As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
•
Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
•
Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar ao alumnado para os traballos cooperativos.
•
Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.
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:
• 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 requira atención específica por estaren 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 alumna co resto de docentes que
interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

INCORPORACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS. EDUCACIÓN EN VALORES
O ensino de Valores Éticos debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno a apreciar o
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse noutras
dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc.
No departamento, decidimos focalizar o traballo en cinco valores, que consideramos fundamentais nesta etapa
educativa. Son os seguintes:
1. Respecto.•
A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.
•
Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. Pódese traballar co enfoque de deber
(“temos o deber de respectar aos demais”).
•
Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.
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Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.
Á natureza: evitar o deterioro medioambiental, evitar a extinción de especies.

2. Responsabilidade.•
Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.
•
Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber (“temos o deber de”).
•
Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.
•
Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.
•
Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.
3. Xustiza.•
Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da
violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
•
Dereito á alimentación.
•
Dereito á saúde.
•
Dereito á educación.
•
Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
•
Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
4. Solidariedade.•
Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas ante a súa día a día.
•
Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.
•
Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.
•
Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.
•
Coas vítimas de conflitos armados.
•
Coas vítimas de desastres naturais.
5. Creatividade e esperanza.•
O impulso de buscar alternativas.
•
A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas, o mundo en xeral.

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de
programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que
permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a
propia unidade. De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu
conxunto. Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras na seguinte...
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RÚBRICA AVALIACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
(Dpto. Fía. IESP Eusebio da Garda)

ASPECTOS A AVALIAR
Temporalización das unidades
didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos
didácticos

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE
MELLORA PERSOAL

Manexo dos contidos da unidade
Descritores e desempeños
competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas
seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios de
avaliación
Uso de diversas ferramentas de
avaliación
Portafolio de evidencias dos
estándares de aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade
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4.1.3. VALORES ÉTICOS 4º de ESO.COMPETENCIAS-OBXECTIVOS-DESCRITORES
Valores éticos. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. A dignidade da persoa






a
b
c
d
h

 B1.1. A dignidade do ser humano  B1.1. Interpretar e valorar a importancia  VEB1.1.1. Identifica a orixe dos dereitos  CSC
como valor básico no que se
da dignidade da persoa como o valor do
inalienables e universais que establece a
asenta a DUDH.
que parte e no que se fundamenta a
DUDH na dignidade do ser humano en tanto
DUDH, subliñando os atributos inherentes
que persoa e os atributos inherentes á súa
 B1.2. Atributos esenciais do ser
á natureza humana e os dereitos
natureza.
humano na DUDH: razón,
inalienables e universais que derivan dela,
conciencia e liberdade.
como o punto de partida sobre o que  VEB1.1.2. Identifica na DUDH os atributos  CCL
 B1.3. Léxico do bloque: dignidade
deben xirar os valores éticos nas relacións
esenciais do ser humano: razón, conciencia e
da persoa, fraternidade, liberdade
humanas a nivel persoal, social, estatal e
liberdade.
humana, trato digno, xuízo xusto,
universal.
trato inhumano ou degradante,
 VEB1.1.3. Relaciona adecuadamente os termos  CAA
detención arbitraria, presunción
e as expresións seguintes, que se utilizan na
de inocencia, discriminación,
DUDH: dignidade da persoa, fraternidade,
violación de dereitos, etc.
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








a
b
c
d
e
g
h

 B2.1. Dereitos e liberdades dos  B2.1. Explicar, baseándose na DUDH, os  VEB2.1.1. Comenta, segundo o establecido  CCL
individuos establecidos na DUDH
principios que deben rexer as relacións
pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os
que o Estado debe respectar.
entre a cidadanía e o Estado, co fin de
dereitos do individuo que o Estado debe
favorecer o seu cumprimento na sociedade
respectar e fomentar, nas relacións existentes
en que viven.
entre ambos.
 VEB2.1.2. Explica os límites do Estado que  CCL
establece a DUDH nos artigos do 18 ao 21, ao
determinar as liberdades dos cidadáns e das
cidadás que este debe protexer e respectar.
 VEB2.1.3. Elabora unha presentación con  CCL
soporte informático e audiovisual que ilustre os  CD
contidos máis sobresalientes tratados no tema,
 CSIEE
e expón as súas conclusións de xeito
argumentado.







a
c
d
g
h

 B2.2. Fenómeno da socialización  B2.2. Explicar en que consiste a  VEB2.2.1. Describe e avalía o proceso de  CCEC
global.
socialización global e a súa relación cos
socialización global, mediante o que se produce  CCL
medios
de
comunicación
masiva,
a interiorización de valores, normas, costumes,
 B2.3. Perigos da socialización
valorando os seus efectos na vida e no
etc.
global á marxe dos valores éticos
desenvolvemento moral das persoas e da
universais.
sociedade, e reflexionar acerca do papel  VEB2.2.2. Sinala os perigos que encerra o  CSC
 B2.4. Medios de comunicación de
que deben ter a ética e o Estado en
fenómeno da socialización global se se
masas e socialización global.
relación con este tema.
desenvolve á marxe dos valores éticos
Conflito entre liberdade de
universais, e debate acerca da necesidade de
expresión outros dereitos.
establecer límites éticos e xurídicos neste tema.
 VEB2.2.3. Diserta acerca do impacto que teñen  CCEC
os medios de comunicación masiva na vida  CCL
moral das persoas e da sociedade, expresando
as súas opinións con rigor intelectual.
 VEB2.2.4. Valora a necesidade dunha  CCEC
regulación ética e xurídica en relación co uso  CSC
de medios de comunicación masiva,
respectando o dereito á información e á
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liberdade de expresión que posúen os cidadáns
e as cidadás.

Bloque 3. A reflexión ética





a
d
f
h

 B3.1. Importancia e valor da  B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha  VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a  CSC
reflexión ética como defensa dos
regulación ética é fundamental no mundo
importancia da reflexión ética no século XXI,
DDHH.
actual de grandes e rápidos cambios,
como instrumento de protección dos dereitos
debido á magnitude dos perigos aos que se
humanos ante o perigo que poden representar
 B3.2. Novos campos da ética
enfronta o ser humano, polo que resulta
entes posuidores de grandes intereses políticos
aplicada: profesional, bioética,
necesaria a súa actualización e a
e económicos e grupos violentos, que teñen ao
ambiente, economía, empresa,
ampliación aos novos campos de acción
seu alcance armamento de grande alcance
ciencia e tecnoloxía, etc.
da persoa, co fin de garantir o
científico e tecnolóxico, capaces de pór en
cumprimento dos dereitos humanos.
grande risco os dereitos fundamentais da
persoa.
 VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos  CMCCT
que se aplica a ética (profesional, bioética,  CSIEE
ambiente, economía, empresa, ciencia e
tecnoloxía, etc.).







a
d
g
h
m

 B3.3. Proxecto de vida persoal:  B3.2. Comprender e apreciar a  VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias  CSIEE
límites e oportunidades que
importancia que teñen para o ser humano
que no momento actual o/a rodean,
ofrecen as circunstancias persoais,
do século XXI as circunstancias que o
identificando as limitacións e as oportunidades
e valores éticos que serven como
rodean, salientando os límites que lle
que se lle formulan desde as perspectivas
guía.
impoñen e as oportunidades que lle
social, laboral, educativa, económica, familiar,
ofrecen para a elaboración do seu
afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir
proxecto de vida, conforme os valores
delas, o seu proxecto de vida persoal,
éticos que libremente elixe e que dan
determinando libremente os valores éticos que
sentido á súa existencia.
deben guialo/a.







a
b
d
h
l

 B3.4. Éticas formais e éticas  B3.3. Distinguir os principais valores  VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das  CCL
materiais.
éticos nos que se fundamentan as éticas
éticas formais e compáraos cos relativos ás
formais, establecendo a súa relación coa
éticas materiais.
 B3.5. Ética kantiana: carácter
ética kantiana e sinalando a importancia
formal. Autonomía da persoa
que este filósofo lle atribúe á autonomía  VEB3.3.2. Explica as características da ética  CCL
como valor ético fundamental.
da persoa como valor ético fundamental.
kantiana (formal, universal e racional), así
como a importancia da súa achega á ética
universal.
 VEB3.3.3. Aprecia, na ética kantiana, o seu  CSC
fundamento na autonomía da persoa como
valor ético esencial e a súa manifestación no
imperativo categórico e as súas formulacións.








b
c
d
e
g
h

 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  CAA
Habermas, como ética formal.
Habermas e de Apel como unha ética
unha ética formal e describe en que consiste o
Relación coa ética de Kant.
formal, que salienta o valor do diálogo e o
imperativo categórico que formula, sinalando
consenso
na
comunidade,
como
as similitudes e as diferenzas que posúe co
procedemento para atopar normas éticas
imperativo da ética de Kant.
xustas.
 VEB3.4.2. Utiliza a súa iniciativa persoal e  CD
emprendedora
para
elaborar
unha  CSIEE
presentación con soporte informático acerca
das éticas formais, expresando e elaborando
conclusións fundamentadas.

Bloque 4. A xustiza e a política






a
c
d
h
l

 B4.1. Democracia e xustiza.
 B4.1. Concibir a democracia non só como  VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten  CSC
unha forma de goberno, senón como un
para a democracia e a xustiza, que os cidadáns
 B4.2. Deberes cívicos como
estilo de vida cidadá, consciente do seu
e as cidadás coñezan e cumpran os seus
cumprimento de valores éticos e
deber como elemento activo da vida
deberes (defensa dos valores éticos e cívicos,
como defensa e difusión dos
política, colaborando na defensa e na
coidado e conservación de todos os bens e
dereitos humanos.
difusión dos dereitos humanos tanto na
servizos públicos, participación na elección de
súa vida persoal como na social.
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.).
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 B4.3. Perigos dunha globalización  B4.2. Reflexionar acerca do deber da  VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en  CAA
sen valores éticos.
cidadanía e dos Estados de promover o
grupo, acerca das terribles consecuencias que  CSC
ensino e a difusión dos valores éticos
pode ter para o ser humano o fenómeno da
 B4.4. Promoción dos DDHH por
como instrumentos indispensables para a
globalización, se non se establece unha
parte dos Estados: fomento e
defensa da dignidade e os dereitos
regulación ética e política (egoísmo,
ensino dos valores éticos.
humanos, ante o perigo que o fenómeno
desigualdade,
interdependencia,
da globalización pode representar para a
internacionalización dos conflitos armados,
destrución
do
planeta
e
a
imposición de modelos culturais determinados
deshumanización da persoa.
por intereses económicos que promoven o
consumismo e a perda de liberdade humana,
etc.).
 VEB4.2.2. Comenta o deber ético e político que  CSC
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, 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,  B5.1. Apreciar a necesidade das leis  VEB5.1.1. Explica a finalidade e as  CCL
características e xustificación
xurídicas no Estado, para garantir o
características das leis xurídicas dentro do
ética.
respecto aos dereitos humanos, e disertar
Estado e a súa xustificación ética, como
acerca dalgúns dilemas morais nos que
fundamento da súa lexitimidade e da súa
 B5.2. Conflitos entre principios
existe un conflito entre os deberes éticos,
obediencia.
éticos individuais e principios
relativos á conciencia da persoa, e os
normativos sociais.
deberes cívicos que lle impoñen as leis  VEB5.1.2. Debate acerca da solución de  CCL
xurídicas.
problemas nos que hai un conflito entre os  CSIEE
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.









a
b
c
d
e
g
h

 B5.3. Teoría da xustiza de Rawls:  B5.2. Disertar acerca da teoría de Rawls  VEB5.2.1. Procura información en internet co  CAA
posición orixinal e veo de
baseada na xustiza como equidade e como
fin de definir os principais conceptos utilizados  CD
ignorancia;
criterio
de
fundamento ético do dereito, e emitir un
na teoría de Rawls e establece unha relación
imparcialidade; función dos dous
xuízo crítico acerca dela.
entre eles (posición orixinal e veo de
principios de xustiza.
ignorancia, criterio de imparcialidade e
función dos dous principios de xustiza que
propón).









a
b
c
d
e
g
h

 B5.4. Os DDHH como ideais  B5.3. Valorar a DUDH como conxunto de  VEB5.3.1.
Xustifica
racionalmente
a  CSC
irrenunciables.
ideais irrenunciables, tendo presentes os
importancia dos dereitos humanos como ideais
problemas e as deficiencias na súa
para alcanzar polas sociedades e os Estados, e
 B5.5. Deficiencias na aplicación
aplicación, especialmente no relativo ao
recoñece os retos que aínda teñen que superar.
dos
DDHH
referidos
ao
ámbito económico e social, indicando a
económico e ao social.
importancia das institucións e os/as  VEB5.3.2. Sinala algunha das deficiencias no  CSC
 B5.6. Organizacións que traballan
voluntarios/as que traballan pola defensa
exercicio dos dereitos económicos e sociais
pola defensa dos DDHH.
dos dereitos humanos.
(pobreza, e falta de acceso á educación, á
saúde, ao emprego, á vivenda, etc.).

 VEB5.2.2. Realiza un xuízo crítico acerca da  CCL
teoría de Rawls e explica a súa conclusión
argumentada acerca dela.

 VEB5.3.3. Emprende a elaboración dunha  CCEC
presentación, con soporte informático e  CD
audiovisual, acerca dalgunhas institucións e
 CSC
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
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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 seguridade e a  B5.4. Entender a seguridade e a paz como  VEB5.4.1. Diserta, en pequenos grupos, acerca  CCL
paz.
un dereito recoñecido na DUDH (no seu
da seguridade e a paz como un dereito
artigo 3) e como un compromiso dos
fundamental das persoas, e aprecia a súa
 B5.8. Compromiso coa paz e a
españois e das españolas a nivel nacional
importancia para o exercicio do dereito á vida
solidariedade coas vítimas da
e
internacional
(preámbulo
da
e á liberdade, elaborando e expresando as súas
violencia.
Constitución española), identificando e
conclusións (artigo 3 da DUDH).
 B5.9. Ameazas á paz.
avaliando o perigo das novas ameazas que
xurdiron nos últimos tempos.
 VEB5.4.2. Toma conciencia do compromiso dos  CSC
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.
 VEB5.4.3. Emprende a elaboración dunha  CD
presentación, con soporte audiovisual, sobre  CSC
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.).

 a
 d
 h

 B5.10. As Forzas Armadas na  B5.5. Coñecer a misión atribuída na  VEB5.5.1. Coñece, analiza e asume como  CSC
Constitución española.
Constitución española ás Forzas Armadas
cidadán
ou
cidadá
os
compromisos
e a súa relación cos compromisos que
internacionais realizados por España en
 B5.11. Misións das Forzas
España ten cos organismos internacionais
defensa da paz e a protección dos dereitos
Armadas.
a
favor
da
seguridade
e
a
paz,
humanos, como membro de organismos
 B5.12.
Conflitos
armados:
reflexionando acerca da importancia do
internacionais (ONU, OTAN, UE, etc.).
importancia das organizacións
dereito internacional para regular e
internacionais na súa prevención e
limitar o uso e as aplicación da forza e do  VEB5.5.2. Explica a importancia da misión das  CSC
na súa solución.
poder.
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.
 VEB5.5.3. Analiza as consecuencias dos  CSC
conflitos armados a nivel internacional,
apreciando a importancia das organizacións
internacionais que promoven e vixían o
cumprimento dun dereito internacional
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  B6.1. Identificar criterios que permitan  VEB6.1.1. Utiliza información de forma
científicos e tecnolóxicos.
avaliar, de xeito crítico e reflexivo, os
selectiva para atopar algúns criterios que
proxectos científicos e tecnolóxicos, co fin
cumpra ter en conta para estimar a viabilidade
de valorar a súa idoneidade en relación co
de proxectos científicos e tecnolóxicos,
respecto aos dereitos e valores éticos da
considerando a idoneidade ética dos obxectivos
humanidade.
que pretenden e a avaliación dos riscos e as
consecuencias persoais, sociais e ambientais
que a súa aplicación poida ter.






CAA
CMCCT
CSC
CSIEE







a
d
f
g
h

 B6.2. Códigos deontolóxicos dos  B6.2. Estimar a necesidade de facer  VEB6.2.1. Comprende e explica a necesidade  CMCCT
axentes sociais.
cumprir unha ética deontolóxica a
de apoiar a creación e o uso de métodos de  CSC
científicos/as, tecnólogos/as e outros/as
control, e a aplicación dunha ética  CSIEE
profesionais.
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.
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SECUENCIACIÓN DOS ESTÁNDARES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.Unidade.- 1. A idade das decisións.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender as implicacións do paso á vida adulta, asumindo a
responsabilidade de ser libre.
2. Valorar os retos aos que se enfronta a humanidade nun mundo
cada vez máis complexo e incerto.
3. Recoñecer a necesidade de construír un proxecto ético común,
mediante a participación activa de todos os cidadáns.
4. Reflexionar sobre o progreso ético da humanidade.
5. Comprender o papel da reflexión filosófica sobre os principais
problemas morais e as clases de teorías éticas que existen.
6. Recoñecer a importancia do adestramento e a creación de hábitos
no desenvolvemento dos proxectos persoais.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.
8. Comprender como funciona unha comunidade con talento para
que a aula poida funcionar como dita comunidade.

CONTIDOS
Da adolescencia á idade
adulta
Un mundo cambiante e
esixente

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación
cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e o
desenvolvemento moral das persoas e
da sociedade, reflexionando sobre o
papel que deben ter a Ética e o Estado
en relación con este tema.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 3, 4, 5 e 7).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 2, 6 e 8).
Competencia dixital (Obxectivos 2, 3, 6 e 8).
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 6).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 2, 3, 4 e 5).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Describe e avalía o proceso de
socialización global, mediante o cal se
produce a interiorización de valores,
normas, costumes, etc.
Competencias sociais e cívicas

Un proxecto para toda a
humanidade

Unha filosofía moral
universal

Desenvolver o talento
individual

DESCRITORES/
INDICADORES
Comprende e valora a
importancia da
responsabilidade individual
nas relacións interpersoais.
Valora a importancia de
certas actitudes, do
adestramento e da creación
de hábitos para o
desenvolvemento persoal.
Recoñece a necesidade de
establecer normas para a
convivencia.

2. Comprender e apreciar a
importancia que teñen para o ser
humano do S. XXI, as circunstancias
que lle rodean, destacando os límites
que lle impoñen e as oportunidades
que lle ofrecen para a elaboración do
seu proxecto de vida, conforme aos
valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.

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.

2.1. Describe e avalía as circunstancias
que no momento actual lle rodean,
identificando as limitacións e
oportunidades que se lle suscitan, desde
as perspectivas sociais, laborais,
educativas, económicas, familiares,
afectivas, etc., co obxecto de deseñar, a
partir delas, o seu proxecto de vida
persoal, determinando libremente os
valores éticos que han de guialo.

Coñece as circunstancias do
mundo actual, e valora o
posible progreso no mesmo.

Conciencia e expresións culturais

Reflexiona sobre o progreso
ético da humanidade e o
proxecto común.

3.1. Define os elementos distintivos das
éticas formais e compáraos cos relativos
ás éticas materiais.

Diferencia ética formal e
ética material.

Comprende o valor da
innovación e o cambio.

Competencias sociais e cívicas
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A intelixencia das
comunidades

4. Identificar a Ética do Discurso, de
Habermas e Apel, como unha ética
formal, que destaca o valor do diálogo
e o consenso na comunidade, como
procedemento para atopar normas
éticas xustas.

Comentario de texto:
Dialogar cun pensador.
John Dewey sobre a
educación

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

Curso
2022-2023

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
diferenzas que posúe co imperativo da
ética de Kant.

Recoñece a importancia e
valor da ética dialóxica.

Comunicación lingüística
5.1. Xustifica racionalmente e estima a
importancia da reflexión ética no s. 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
dispor armamento de gran alcance
científico e tecnolóxico, capaces de
poñer en gran risco os dereitos
fundamentais da persoa.

Reflexiona sobre os criterios
da moralidade.

Analiza o valor moral de
condutas e circunstancias.

Aprender a aprender

Unidade.- 2. A dignidade como fundamento.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender a necesidade de normas para organizar a
convivencia.
2. Recoñecer que a dignidade igual para todos é o fundamento da
convivencia.
3. Reflexionar sobre a relación entre dignidade, dereitos e deberes.
4. Coñecer os distintos tipos de deberes, o sentido dos deberes éticos
e o seu papel no progreso ético da humanidade.
5. Analizar os criterios de avaliación das morais.
6. Reflexionar sobre a intelixencia executiva, coñecer o seu
funcionamento e o seu papel na autonomía persoal.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.
8. Valorar as estratexias para funcionar como un aula con talento.

CONTIDOS
O fundamento da
convivencia

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 5, 6, 7e 8).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 1, 3 e 6).
Competencia dixital (Obxectivos 6 e 8).
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 4, 5, 6, 7 e 8).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 4 e 5).

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

1. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación
cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e o
desenvolvemento moral dás persoas e
dá sociedade, reflexionando sobre o
papel que deben ter a Ética e o Estado
en relación con este tema.

1.1. Sinala os perigos que encerra o
fenómeno da socialización global si se
desenvolve á marxe dos valores éticos
universais, debatendo sobre a
necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Conciencia e expresións culturais

DESCRITORES/
INDICADORES
Comprende a importancia e o
sentido dos valores éticos.
Valora a necesidade de
normas sociais para regular a
convivencia.
Analiza os criterios de
avaliación das morais.
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Os deberes e o progreso da
humanidade
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2. Interpretar e valorar a importancia
da dignidade da persoa, como o valor
do que parte e no que se fundamenta a
DUDH, subliñando os atributos
inherentes á natureza humana e os
dereitos inalienables e universais que
derivan dela, como o punto de partida
sobre o que deben virar os valores
éticos nas relacións humanas a nivel
persoal, social, estatal e universal.

Curso
2022-2023

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

Recoñece a dignidade como
un valor fundamental
inherente á natureza humana.

Competencias sociais e cívicas

2.2. Relaciona de forma adecuada os
seguintes términos e expresións,
utilizados na DUDH: dignidade da
persoa, fraternidade, liberdade humana,
trato digno, xuízo xusto, trato inhumano
ou degradante, arbitrariamente detido,
presunción de inocencia,
discriminación, violación de dereitos,
etc.

Criterios para unha ética
universal

Desenvolver a nosa
intelixencia executiva

De-I-2

Comprende a relación entre a
dignidade e os dereitos
humanos.

Competencias sociais e cívicas
3. 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 difusión dos
dereitos humanos tanto na súa vida
persoal como social.

3.1. Comprende a importancia que ten
para a democracia e a xustiza, que os
cidadáns coñezan e cumpran cos seus
deberes, entre eles, a defensa dos
valores éticos e cívicos, o coidado e
conservación de todos os bens e servizos
públicos, a participación na elección
dos representantes políticos, o respecto
e a tolerancia á pluralidade de ideas e
de crenzas, o acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, así
como, o pago dos impostos establecidos,
entre outros.

Coñece a necesidade de
cumprir uns deberes persoais
e cívicos para a boa
convivencia.

Competencias sociais e cívicas
Un aula con talento

Dilema moral

4. Apreciar a necesidade das leis
xurídicas no Estado, para garantir o
respecto aos dereitos humanos e
disertar sobre algúns 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.

4.1. Debate sobre a solución de
problemas nos que hai un conflito entre
os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, suscitando
solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de
conciencia.

5. Disertar sobre a teoría de Rawls
baseada na xustiza como equidade e
como fundamento ético do Dereito,
emitindo un xuízo crítico sobre ela.

5.1. Realiza un xuízo crítico sobre a
teoría de Rawls e explica a súa
conclusión argumentada sobre ela.

6. Entender a seguridade e a paz como
un dereito recoñecido na DUDH (art.
3) e como un compromiso dos
españois a nivel nacional e
internacional (Constitución Española,
preámbulo), identificando e avaliando
o perigo das novas ameazas, que
contra elas, xurdiron nos últimos
tempos.

6.1. Diserta, en pequenos grupos, sobre
a 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 (art. 3º
da DUDH).

Reflexiona sobre as formas de
resolución de conflitos e
sobre os límites no
cumprimento das normas.

Aprender a aprender
Comprende as ideas básicas
da teoría da xustiza de Rawls.

Comunicación lingüística
Analiza a relación entre
liberdade e responsabilidade.

Analiza o concepto de
liberdade e os seus límites.

Competencias sociais e cívicas
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Curso
2022-2023

6.2. Toma conciencia do compromiso
dos españois coa paz, como unha
aspiración colectiva e internacional,
recoñecida na Constitución Española e
rexeita a violación dos dereitos
humanos, mostrando solidariedade coas
vítimas da violencia.

Rexeita a violencia e
comprende as súas
consecuencias.

Conciencia e expresións culturais

Unidade.- 3. Os Dereitos Humanos como ética universal.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Recoñecer a importancia dos dereitos humanos como base para a
convivencia.
2. Comprender as diferenzas entre dereitos positivos e dereitos
humanos, así como entre legalidade e lexitimidade.
3. Coñecer a historia dos dereitos humanos e os principios básicos
dos mesmos.
4. Coñecer a historia da loita pola dignidade a través de tres
grandes casos: liberdade de conciencia, igualdade da muller e
democracia.
5. Analizar o presente e o futuro dos dereitos humanos no mundo.
6. Desenvolver a capacidade de atención e comprender o seu
funcionamento.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.
8. Xerar estratexias para desenvolver as capacidades do grupo.

CONTIDOS
A dignidade e os dereitos

Os dereitos humanos

A historia da loita pola
dignidade

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

2. Explicar, baseándose na DUDH, os
principios que deben rexer as
relacións entre os cidadáns e o
Estado, co fin de favorecer o seu
cumprimento na sociedade na que
viven.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 2, 6, 7e 8).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 4, 5, 6 e 8).
Competencia dixital (Obxectivos 5 e 6).
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 5, 6, 7 e 8).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Identifica na dignidade do ser
humano, en tanto que acode e os
atributos inherentes á súa natureza, a
orixe dos dereitos inalienables e
universais que establece a DUDH.
Competencias sociais e cívicas

1.2. Identifica, na DUDH, os atributos
esenciais do ser humano: a razón, a
conciencia e a liberdade.
Aprender a aprender
2.1. Comenta, segundo o establecido
pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os
dereitos do individuo que o Estado debe
respectar e fomentar, nas relacións
existentes entre ambos.

DESCRITORES/
INDICADORES
Valora a dignidade do ser
humano como fundamento dos
dereitos.

Comprende as esixencias que
supoñen os dereitos humanos.

Analiza os valores de
liberdade, igualdade e
fraternidade na DUDH.
Recoñece os dereitos
humanos que non se
respectan de determinadas
situacións.

Competencias sociais e cívicas
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2.2. Explica os límites do Estado que
establece a DUDH nos artigos do 18 ao
21, ao determinar as liberdades dos
cidadáns que este debe protexer e
respectar

Presente e futuro dos
dereitos humanos

Xestionar a atención

2022-2023
Comprende o valor das
liberdades individuais e a
necesidade da súa protección
polo Estado.

Competencias sociais e cívicas
3. Apreciar a necesidade das leis
xurídicas no Estado, para garantir o
respecto aos dereitos humanos e
disertar sobre algúns 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.

3.1. Explica a finalidade e
características das leis xurídicas dentro
do Estado e a súa xustificación ética,
como fundamento da súa lexitimidade e
da súa obediencia.

4. Reflexionar sobre o deber que teñen
os cidadáns e os Estados de promover
o ensino e a difusión dos valores
éticos, como instrumentos
indispensables 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
deshumanización da persoa.

4.1. Comenta o deber ético e político
que teñen todos os Estados, ante os
riscos da globalización, de tomar
medidas de protección dos Dereitos
Humanos, especialmente a obrigación
de fomentar o ensino dos valores éticos,
a súa vixencia e a necesidade de
respectalos en todo o mundo, tales
como, o deber de contribuír na
construción dunha sociedade xusta e
solidaria , fomentando a tolerancia, o
respecto aos dereitos dos demais, a
honestidade, a lealdade, o pacifismo, a
prudencia e a mutua comprensión
mediante o diálogo, a defensa e
protección da natureza, entre outros.

Desenvolver o talento da
clase

Tempo de debate: Debería
abolirse a pena de morte
en todo o mundo?

Curso

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

Comprende o sentido, a
necesidade e os límites das
leis xurídicas.

Competencias sociais e cívicas

Aprender a aprender
5.1. Xustifica racionalmente a
importancia dos dereitos humanos
como ideais a alcanzar polas
sociedades e os Estados e recoñece os
retos que aínda teñen que superar.

Reflexiona sobre os dereitos
non recoñecidos e sobre
outros posibles dereitos.

Comprende a importancia dos
dereitos humanos e recoñece
os retos futuros que deben
afrontar.

Conciencia e expresións culturais

5.2. Sinala algunha das deficiencias
existentes no exercicio dos dereitos
económicos e sociais tales como: a
pobreza, a falta de acceso á educación,
á saúde, ao emprego, á vivenda, etc.

Analiza os límites reais dos
dereitos humanos.

Aprender a aprender
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2022-2023

Unidade.- 4. A dignidade e a relación cos próximos.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Analizar o valor das relacións familiares e as funcións do núcleo
familiar.
2. Comprender a importancia das relacións de amizade e as súas
implicacións éticas.
3. Analizar o sentido da educación emocional e comprender o
compoñente ético nas relacións sentimentais.
4. Valorar a importancia das relacións veciñais e a través das redes
sociais.
5. Desenvolver e controlar a motivación, e xestionar as emocións e
os sentimentos.
6. Comprender a utilidade do pensamento compartido.
7. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.

CONTIDOS
As relacións familiares

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación
cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e o
desenvolvemento moral das persoas e
da sociedade, reflexionando sobre o
papel que deben ter a Ética e o Estado
en relación con este tema.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 7).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 3, 4 e 5).
Competencia dixital (Obxectivos 5 e 6).
Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3, 4, 5 e 7).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 4, 5, 6 e 7).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 4, 5, 6 e 7).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1.1. Describe e avalía o proceso de
socialización global, mediante o cal se
produce a interiorización de valores,
normas, costumes, etc.
Aprender a aprender

DESCRITORES/
INDICADORES
Valora os dereitos e deberes
nas relacións familiares.
Comprende os modos de
socialización e a súa
importancia nas relacións de
amizade.

As relacións de amizade
1.2. Sinala os perigos que encerra o
fenómeno da socialización global si
desenvólvese á marxe dos valores éticos
universais, debatendo sobre a
necesidade de establecer límites éticos e
xurídicos neste tema.
Comunicación lingüística
As relacións sentimentais

1.3. Diserta, sobre o impacto que teñen
os medios de comunicación masiva na
vida moral das persoas e da sociedade,
expresando as súas opinións con rigor
intelectual.

As relacións cos veciños,
nas redes sociais e cun
mesmo

Analiza os límites da
socialización en todo tipo de
relacións coas persoas
próximas.
Comprende os límites nos
dereitos e deberes que se
establecen nunha relación de
parella.
Coñece o impacto dos medios
de comunicación e das
opinións alleas na percepción
dun mesmo.

Aprender a aprender

Xestionar a motivación, as
emocións e os sentimentos

2. Comprender e apreciar a
importancia que teñen para o ser
humano do s. XXI, as circunstancias
que lle rodean, destacando os límites
que lle impoñen e as oportunidades
que lle ofrecen para a elaboración do
seu proxecto de vida, conforme aos
valores éticos que libremente elixe e
que dan sentido á súa existencia.

2.1. Describe e avalía as circunstancias
que no momento actual lle rodean ,
identificando as limitacións e
oportunidades que se lle suscitan, desde
as perspectivas sociais, laborais,
educativas, económicas, familiares,
afectivas, etc., co obxecto de deseñar, a
partir delas, o seu proxecto de vida
persoal, determinando libremente os
valores éticos que han de guialo.

Recoñece as circunstancias
familiares e afectivas que
inflúen no propio proxecto de
vida.
Analiza e valora os factores
emocionais que afectan ao
desenvolvemento do eu.

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

Curso
2022-2023

3.1. Identifica, na DUDH, os atributos
esenciais do ser humano: a razón, a
conciencia e a liberdade.

Coñece os valores esenciais
que son o fundamento das
relacións interpersoais.

Competencias sociais e cívicas

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

Comprende a importancia dos
valores de respecto e
responsabilidade nas
relacións de familia e de
parella.

Competencias sociais e cívicas

Unidade.- 5. A convivencia social e política.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Comprender a necesidade dunha organización política da
sociedade.
2. Coñecer as principais formas de organización territorial e os
réximes políticos.
3. Comprender os principios básicos do sistema democrático e o
compoñente ético da democracia.
4. Coñecer os conceptos fundamentais da economía.
5. Valorar a globalización e analizar os problemas éticos que
suscita a economía actual.
6. Desenvolver estratexias para xestionar a memoria.
7. Crear os medios para xerar un ambiente emocional positivo no
grupo.
8. Realizar actividades en comunidade de investigación para
construír o coñecemento ético.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 7).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (Obxectivos 4, 5 e 6).
Competencia dixital (Obxectivos 5, 6 e 7).
Aprender a aprender (Obxectivos 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 3, 5, 6, 7 e
8).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5).

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

A organización política da
sociedade

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 difusión dos
dereitos humanos tanto na súa vida
persoal como social.

1.1. Comprende a importancia que ten
para a democracia e a xustiza, que os
cidadáns coñezan e cumpran cos seus
deberes, entre eles, a defensa dos
valores éticos e cívicos, o coidado e
conservación de todos os bens e servizos
públicos, a participación na elección
dos representantes políticos, o respecto
e a tolerancia á pluralidade de ideas e
de crenzas, o acatamento das leis e das
sentenzas dos tribunais de xustiza, así
como, o pago dos impostos establecidos,
entre outros.

O sistema democrático

A organización económica
da sociedade

Xestionar a memoria

DESCRITORES/
INDICADORES
Comprende o valor do
sistema democrático e da
xustiza.
Analiza o sentido do Estado
de dereito e as condicións
necesarias para a
democracia.
Valora a función do Estado
do benestar.

Competencias sociais e cívicas
2. Explicar en que consiste a
socialización global e a súa relación
cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e o
desenvolvemento moral das persoas e
da sociedade, reflexionando sobre o
papel que deben ter a Ética e o Estado
en relación con este tema.

2.1. Valora a necesidade dunha
regulación ética e xurídica en relación
co uso de medios de comunicación
masiva, respectando o dereito á
información e á liberdade de expresión
que posúen os cidadáns.

Recoñece a necesidade dunha
regulación ética da economía,
os medios de comunicación e
a globalización.

Aprender a aprender
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3. Reflexionar sobre o deber que teñen
os cidadáns e os Estados de promover
o ensino e a difusión dos valores
éticos, como instrumentos
indispensables 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
deshumanización da persoa.

Os sentimentos
compartidos
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3.1. Diserta e elabora conclusións, en
grupo, sobre as terribles consecuencias
que pode ter para o ser humano, o
fenómeno da globalización, si non se
establece unha regulación ética e
política, tales como: o egoísmo, a
desigualdade, a interdependencia, a
internacionalización dos conflitos
armados, a imposición de modelos
culturais determinados por intereses
económicos que promoven o
consumismo e a perda de liberdade
humana, entre outros.

Analiza as consecuencias da
globalización e do modelo
económico actual.
Extrapola á realidade do aula
as necesidades de
cooperación e de xustiza.

Competencias sociais e cívicas

Dilema moral: un conflito
entre o cumprimento da lei
e a conciencia

4. Apreciar a necesidade das leis
xurídicas no Estado, para garantir o
respecto aos dereitos humanos e
disertar sobre 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.

4.1. Debate sobre da solución de
problemas nos que hai un conflito entre
os valores e principios éticos do
individuo e os da orde civil, suscitando
solucións razoadas, en casos como os de
desobediencia civil e obxección de
conciencia.

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
sobre a importancia do dereito
internacional para regular e limitar o
uso e aplicación da forza e o poder.

5.1. Explica a importancia da misión
das forzas armadas, en materia de
defensa e seguridade nacional, de
dereitos humanos, de promoción da paz
e a súa contribución en situacións de
urxencia e axuda humanitaria, tanto
nacionais como internacionais.

Analiza e debate os conflitos
morais que xorden entre os
valores individuais e a orde
xurídica.

Comunicación lingüística
Comprende a función de
distintas institucións do
Estado, como as forzas
armadas.

Conciencia e expresións culturais

Unidade.- 6. Ciencia, tecnoloxía e ética.
OBXECTIVOS DA UNIDADE
1. Valorar a importancia e sentido da ciencia, así como a necesidade
dunha avaliación ética das súas actividades.
2. Comprender os problemas sociais e ambientais que pode xerar o
desenvolvemento tecnolóxico, e as súas posibles solucións.
3. Analizar os problemas que expoñen a biotecnoloxía e as tecnoloxías
da información e a comunicación.
4. Valorar o papel das humanidades e a súa contribución á reflexión
sobre a realidade ética.
5. Analizar os procesos persoal e grupal de toma de decisións.
6. Realizar actividades en comunidade de investigación para construír o
coñecemento ético.
7. Debater sobre un dilema moral relacionado co desenvolvemento
biotecnolóxico.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 7).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(Obxectivos 4, 5 e 6).
Competencia dixital (Obxectivos 5, 6 e 7).
Aprender a aprender (Obxectivos 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Competencias sociais e cívicas (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 3, 5, 6, 7 e 8).
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5).
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

1.1. Utiliza información de forma
selectiva para atopar algúns criterios a
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 consecuencias persoais,
sociais e ambientais que a súa
aplicación poida ter.

Curso
2022-2023
DESCRITORES/
INDICADORES
Recoñece a necesidade de
establecer criterios para
avaliar a actividade científica
e tecnolóxica.

Competencia matemática e
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

A tecnoloxía e a ética:
problemas sociais e
ambientais

2. Estimar a necesidade de facer
cumprir unha ética deontolóxica aos
científicos, os tecnólogos e outros
profesionais.

2.1. Comprende e explica a necesidade
de apoiar a creación e uso de métodos
de control e a aplicación dunha ética
deontolóxica para os científicos e
tecnólogos e, en xeral, para todas as
profesións, fomentando a aplicación dos
valores éticos no mundo laboral,
financeiro e empresarial.

Analiza os problemas éticos
que se poden derivar da
actividade científica e
tecnolóxica.

Aprender a aprender
A tecnoloxía e a ética:
biotecnoloxía e
tecnoloxías da
información e a
comunicación

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

3.1. Xustifica racionalmente e estima a
importancia da reflexión ética no S. 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 gran alcance
científico e tecnolóxico, capaces de pór
en gran risco os dereitos fundamentais
da persoa.
Competencias sociais e cívicas

Valora a necesidade de
regulación ética de
actividades que ameazan a
vida e a dignidade humana.

Relaciona o desenvolvemento
científico e técnico coas
relacións de poder e dominio,
e valora as súas
consecuencias.

A ética e as humanidades
3.2. Sinala algúns dos novos campos aos
que se aplica a ética, tales como, o
profesional, a bioética, o
medioambiente, a economía, a empresa,
a ciencia e a tecnoloxía, entre outras.

Tomar decisións e polas
en práctica: a acción

Analiza os límites éticos da
actividade científica e
tecnolóxica en diversos
ámbitos.

Competencias sociais e cívicas

As decisións sociais

Tempo de debate: a
euxenesia de mellora ou
positiva

4. Reflexionar sobre o deber que teñen
os cidadáns e os Estados de promover
o ensino e a difusión dos valores
éticos, como instrumentos
indispensables 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
deshumanización da persoa.

4.1. 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, tales como: o egoísmo, a
desigualdade, a interdependencia, a
internacionalización dos conflitos
armados, a imposición de modelos
culturais determinados por intereses
económicos que promoven o
consumismo e a perda de liberdade
humana, entre outros.

Comprende os límites na
explotación da natureza.

Valora o progreso moral da
humanidade, así como os seus
límites e riscos.

Competencias sociais e cívicas
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. CONTIDOS MÍNIMOS.
(Sempre referidos a aqueles que se desenvolvan de facto ao longo do curso)

O alumno/a deberá avaliar positivamente cando menos na metade dos estándares básicos de aprendizaxe de cada
unidade didáctica (comprobados a través das tarefas propostas na aula e no caderno do alumno) para obter a
cualificación de suficiente na materia.
Unidade.- 1. A idade das decisións.
Describe e avalía o proceso de socialización global, mediante o cal se produce a interiorización de valores,
normas, costumes, etc.
Describe e avalía as circunstancias que no momento actual lle rodean, identificando as limitacións e
oportunidades que se lle suscitan, desde as perspectivas sociais, laborais, educativas, económicas, familiares,
afectivas, etc.
Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos cos relativos ás éticas materiais.
Identifica a Ética do Discurso, de Habermas e Apel, como unha ética formal, que destaca o valor do diálogo e
o consenso na comunidade, como procedemento para atopar normas éticas xustas.
Unidade.- 2. A dignidade como fundamento.
Explica en que consiste a socialización global e a súa relación cos medios de comunicación masiva,
valorando os seus efectos na vida e o desenvolvemento moral das persoas e da sociedade.
Identifica na dignidade do ser humano, en tanto que acode e os atributos inherentes á súa natureza, a orixe
dos dereitos inalienables e universais que establece a DUDH.
Relaciona de forma adecuada os seguintes términos e expresións, utilizados na DUDH: dignidade da persoa,
fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo xusto, trato inhumano ou degradante, arbitrariamente
detido, presunción de inocencia, discriminación, violación de dereitos, etc.
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 difusión dos dereitos humanos
tanto na súa vida persoal como social.
Comprende as ideas básicas da teoría da xustiza de Rawls.
Unidade.- 3. Os Dereitos Humanos como ética universal.
Identifica, na DUDH, os atributos esenciais do ser humano: a razón, a conciencia e a liberdade.
Comenta, segundo o establecido pola DUDH nos artigos do 12 ao 17, os dereitos do individuo que o Estado
debe respectar e fomentar, nas relacións existentes entre ambos.
Explica a finalidade e características das leis xurídicas dentro do Estado e a súa xustificación ética, como
fundamento da súa lexitimidade e da súa obediencia.
Xustifica racionalmente a importancia dos dereitos humanos como ideais a alcanzar polas sociedades e os
Estados e recoñece os retos que aínda teñen que superar.
Unidade.- 4. A dignidade e a relación cos próximos.
Valora os dereitos e deberes nas relacións familiares. Comprende os modos de socialización e a súa
importancia nas relacións de amizade.
Comprende os límites nos dereitos e deberes que se establecen nunha relación de parella.
Recoñece as circunstancias familiares e afectivas que inflúen no propio proxecto de vida. Analiza e valora os
factores emocionais que afectan ao desenvolvemento do eu.
Comprende a importancia dos valores de respecto e responsabilidade nas relacións de familia e de parella.
Unidade.- 5. A convivencia social e política.
Comprende o valor do sistema democrático e da xustiza. Analiza o sentido do Estado de dereito e as
condicións necesarias para a democracia. Valora a función do Estado do benestar.
Recoñece a necesidade dunha regulación ética da economía, os medios de comunicación e a globalización.
Analiza e debate os conflitos morais que xorden entre os valores individuais e a orde xurídica.
6. Ciencia, tecnoloxía e ética.
Recoñece a necesidade de establecer criterios para avaliar a actividade científica e tecnolóxica.
Analiza os problemas éticos que se poden derivar da actividade científica e tecnolóxica.
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Relaciona o desenvolvemento científico e técnico coas relacións de poder e dominio, e valora as súas
consecuencias.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL 4º ESO.

Os tempos serán flexibles en función de cada actividade e das necesidades de cada alumno, que serán quen marquen
o ritmo de aprendizaxe. Tendo en conta que o curso ten aproximadamente 30 semanas, e considerando que o tempo
semanal asignado a esta materia é de 1 hora, sabemos que haberá ao redor de 30 sesións. Podemos, pois, facer unha
estimación do reparto do tempo por unidade didáctica, tal e como se detalla a continuación:
UNIDADE DIDÁCTICA
UNIDADE 1: O proxecto ético
UNIDADE 2: Valores, dereitos e normas
UNIDADE 3: Os problemas sociais (I): a vida, o poder, o individuo e a sociedade
UNIDADE 4: Os problemas sociais (II): Os bens, os conflitos e a sexualidade.
UNIDADE 5: Os problemas sociais (III): Os débiles, os diferentes e as relixións.
UNIDADE 6: Os dereitos humanos como solución.
TOTAL

TEMPORALIZACIÓN
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
5 sesións
30 sesións

Agora ben, este departamento non considera prioritario nin imprescindible que a totalidade das unidades didácticas
sexan abordadas ao longo do curso, todo o contrario, a cantidade dos coñecementos non é garantía dunha boa
aprendizaxe. Polo tanto, as 6 unidades teñen un sentido orientador, máis non é absolutamente necesario abordar
todas; consideramos que 1 unidade en cada unha das avaliacións/trimestres serían un bo obxectivo, co cal teríamos
un total de 3 ou 4 unidades ao longo do curso.

RECURSOS DIDÁCTICOS.
Libro de texto Editorial SM (2015).-

•

•
•

O portafolio ou caderno de clase como guía de aprendizaxe propia.
Materiais seleccionados polo profesorado e postas ao dispor do alumnado na aula virtual.

AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes.
1. Procedementos de avaliación inicial.Será a resultante da sesión de presentación individual do alumnado nas dúas primeiras sesións do curso; a
valoración do seu percorrido na súa anterior etapa e a realización dunha proba escrita. Proba tipo test ou que
conteña preguntas curtas relacionadas cos estándares.
O resultado da mesma será comunicado ás familias a través da actividade de titoría correspondente: ben sexa
na reunión inicial do curso ou en entrevista persoal. Pretendemos detectar as necesidades educativas do grupo
así como, a toma de medidas de reforzo que se necesiten.
2.- Procedemento avaliación continua.Ferramentas para a avaliación.Poderase realizar mínimo dun exame por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada avaliación. Eses
mesmos contidos de cada avaliación, poderán ser avaliados a través de traballos individuais ou en grupo,
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dependendo da dinámica que mostre o grupo. Traballos de investigación sobre un tema proposto polo profesor
facendo uso das TIC. Este traballo de investigación poderá ser obxecto de exposición e defensa ulterior por
parte dos alumnos.
Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do alumnado, poderanse facer
probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de clase ou control aleatorio de fichas de
seguimento da materia.
Cualificación (de probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno ou portafolio, observación.
As probas escritas avaliarán o grao de dominio dos contidos tratados, pero, igualmente, as estratexias de
traballo abordadas (análise de textos seleccionados polo profesor e relacionados cos contidos do currículo
sobre os que se farán preguntas para determinar o grado de comprensión dos mesmos, definición de conceptos,
preguntas curtas ou tipo test, preguntas algo máis longas ..... ). Estas probas representan na cualificación un
40% da nota da avaliación .
Os traballos de investigación individuais ou colectivos avaliarán as aprendizaxes relativas a busca de
información, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado, coherente e accesible para o conxunto
da clase. O traballo no caderno de clase permitirá avaliar o interese pola materia e actitude fronte aos contidos
da mesma. Estes traballos representan na cualificación un 40% da nota da avaliación.
A asistencia e participación activa no traballo da aula: poderanse facer preguntas de carácter oral, que
avaliarán o grao de atención na clase, así como, a comprensión efectiva dos contidos de esta materia. Os
procedementos de avaliación recollidos neste grupo representarán na cualificación ata un 20% da nota da
avaliación.
(NOTA.- Dada a reducida carga horaria da materia, algunha das ferramentas citadas arriba podería non
poderse realizar en todas as avaliacións. En tal caso a porcentaxe que lle correspondería repartirase
proporcionalmente entre as outras que si se levaran a cabo)
A cualificación resultante será o resultado da suma da media ponderada dos resultados acadados en cada
unha das ferramentas descritas.
Valoraranse dentro da observación do traballo na aula: a atención, a capacidade para resolver problemas ou
preguntas que propoña o profesor (ou os compañeiros) ao fío da exposición, capacidade analítica e crítica
cando se trata de defender os propios presupostos ou teses, ter actualizado o caderno de clase, etc.
Recuperarase unha avaliación non superada ben a través dunha proba de recuperación que reflicta os contidos
desa avaliación ben superando con solvencia a seguinte avaliación. Nesta segunda vía, de suspender dúas
avaliacións consecutivas ou a terceira avaliación inxustificadamente, haberá que superar a proba escrita
correspondente na avaliación final.
3.- Procedemento avaliación final
Como manifestamos máis arriba, o alumnado que non superara dúas avaliacións consecutivas ou a terceira
inxustificadamente, realizarán unha proba final so das avaliacións non superadas durante o curso. Será unha
proba escrita similar ás ordinarias de avaliación, que pode ir acompañada, si é o caso, da entrega dos traballos
que o alumno teña pendentes. Teranse en conta para esa avaliación todos os estándares abordados nas
avaliacións pendentes.
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións (1ª*0,25 +
2ª*0,35 + 3ª*0,40), redondeándose ao enteiro seguinte a partir do 0.5.
4.- Procedemento de avaliación extraordinaria
Realizarase unha proba escrita na que se recollan - a través de preguntas semellantes ás dos exames do curso
– os contidos mínimos da materia. Esta proba poderase combinar con traballos de investigación individuais
sobre algún dos temas abordados ao longo do ano, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado e
coherente.
A cualificación final será a media ponderada do resultado da proba e do resultado do traballo de investigación
(60% o exame e 40% o traballo) . A nota final redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5
5.- Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes
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O seguimento do alumnado con esta materia pendente farase por parte do profesorado que imparta a materia
no curso onde se atope ese alumnado en coordinación coa xefatura de departamento. Programaranse probas
ou traballos que o alumnado deberá ir afrontando ao longo do curso correspondente.
Distribuirase o traballo en dúas avaliacións parciais e unha avaliación final con datas fixadas cada curso pola
Xefatura de Estudos.
A cualificación final elabórase facendo a media aritmética das dúas avaliacións que conforman cada curso
académico. A proba extraordinaria final será semellante as ordinarias de avaliación. Redondéase ao enteiro
seguinte a partir do 0,5.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.É vontade deste departamento a realización de actividades complementarias en relación co tema do proxecto a
desenvolver dende a biblioteca do centro. En setembro concretaremos as mesmas en relación cos temas a abordar e
ao devandito proxecto.
E vontade do departamento, igualmente, favorecer a lectura no contexto da nosa práctica docente introducindo a
lectura de libros en relación cos temas do programa. Da mesma maneira que ter en conta como as lecturas propostas
dende outras materias afectan ao temario de valores éticos. Tratando de integrar as lecturas no contexto do Plan
lector do Centro como pode ser na hora de ler existente no noso centro.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN
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 alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a:
•
O número de alumnos e 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.).
•
As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.
•
Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
•
Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar ao alumnado para os traballos cooperativos.
•
Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.
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:
• 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 requira atención específica por estaren 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 alumna co resto de docentes
que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

INCORPORACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS. EDUCACIÓN EN VALORES
O ensino de Valores Éticos debe potenciar certas actitudes e hábitos de traballo que axuden ao alumno a apreciar o
propósito da materia, a ter confianza na súa habilidade para abordala satisfactoriamente e a desenvolverse noutras
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dimensións humanas: autonomía persoal, relación interpersoal, etc.
No departamento, decidimos focalizar o traballo en cinco valores, que consideramos fundamentais nesta etapa
educativa. Son os seguintes:
1. Respecto.•
A un mesmo: autoestima, dignidade, esforzo persoal, honestidade, proxecto de vida.
•
Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución de conflitos. Pódese traballar co enfoque de deber
(“temos o deber de respectar aos demais”).
•
Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio.
•
Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.
•
Á natureza: evitar o deterioro medioambiental, evitar a extinción de especies.
2. Responsabilidade.•
Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo, compromiso.
•
Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber (“temos o deber de”).
•
Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento.
•
Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.
•
Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sostible, ética global a longo prazo.
3. Xustiza.•
Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da
violencia de xénero, e aos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
•
Dereito á alimentación.
•
Dereito á saúde.
•
Dereito á educación.
•
Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
•
Dereito á xustiza internacional, baseado nos valores que sustentan a liberdade, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o rexeitamento á violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
4. Solidariedade.•
Coas persoas próximas que se senten fráxiles e indefensas ante a súa día a día.
•
Coas persoas que padecen unha enfermidade grave ou limitación dalgún tipo.
•
Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.
•
Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.
•
Coas vítimas de conflitos armados.
•
Coas vítimas de desastres naturais.
5. Creatividade e esperanza.•
O impulso de buscar alternativas.
•
A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas, o mundo en xeral.

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do desenvolvemento de
programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que
permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a
propia unidade. De igual modo, propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu
conxunto. Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras na seguinte...
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RÚBRICA AVALIACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
(Dpto. Fía. IESP Eusebio da Garda)

ASPECTOS A AVALIAR
Temporalización das unidades
didácticas
Desenvolvemento dos obxectivos
didácticos

PARA DESTACAR...

PARA MELLORAR...

PROPOSTAS DE
MELLORA PERSOAL

Manexo dos contidos da unidade
Descritores e desempeños
competenciais
Realización de tarefas
Estratexias metodolóxicas
seleccionadas
Recursos
Claridade nos criterios de
avaliación
Uso de diversas ferramentas de
avaliación
Portafolio de evidencias dos
estándares de aprendizaxe
Atención á diversidade
Interdisciplinariedade
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4.2. HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BAC.Introdución e contextualización

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 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.

Contribución á consecución das competencias básicas
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.

Metodoloxía e organización xeral da materia
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 que vai supor un reto para os/as profesionais da educación
nesta etapa. 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.
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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.

COMPETENCIAS-OBXECTIVOS-DESCRITORES
Historia da Filosofía. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Contidos transversais
1.
2.
3.
4.

b B1.1. Comentario de texto.
d B1.2.
Diálogo
filosófico
e argumentación.
h

filosófico

e

a
b
c
d
e

B1.2.
Diálogo
argumentación.

e

b
d
e
g
m

B1.3. Ferramentas de aprendizaxe
e investigación da filosofía.

B1.1. Realizar a análise de fragmentos
dos textos máis salientables da historia
da filosofía, e ser capaz de transferir os
coñecementos a outros/as autores/as ou
problemas.

HFB1.1.1. Comprende o sentido
global dos textos máis salientables
dos/das autores/as estudados/as,
recoñecendo a orde lóxica da
argumentación e as formulacións
que se defenden, e é quen de
transferir os coñecementos a
outros/as
autores/as
ou
problemas.

CCL

HFB1.1.2. Analiza as ideas do
texto, identificando a conclusión e
os conceptos e as ideas relevantes,
e recoñece a súa estrutura e a
orde lóxica das súas ideas.

CAA
CCL

HFB1.1.3.
Argumenta
a
explicación das ideas presentes no
texto, en relación coa filosofía
do/da autor/a e os contidos
estudados.

CAA
CCL

B1.2. Argumentar con claridade e
capacidade crítica, oralmente e por
escrito, as súas propias opinións sobre os
problemas fundamentais da filosofía,
dialogando de xeito razoado con outras
posicións diferentes.

HFB1.2.1. Argumenta as súas
propias opinións con claridade e
coherencia, tanto oralmente como
por escrito.

CCL
CSIEE

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

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

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

CAA

HFB1.3.2. Elabora listaxes de
vocabulario
de
conceptos,
comprende o seu significado,
organízaos en esquemas ou mapas
conceptuais, táboas cronolóxicas
e outros procedementos útiles
para a comprensión da filosofía
do autor, e aplícaos con rigor.

CAA
CCL

HFB1.3.3. Selecciona información
de distintas fontes, bibliográficas
e de internet, e recoñece as fontes

CD

as
do
da
de
dos
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fiables.

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.

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou
disertacións,
traballos
de
investigación e proxectos que
impliquen un esforzo creativo e
unha valoración persoal dos
problemas filosóficos formulados
na historia da filosofía.

CSIEE

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

HFB1.4.2.
Realiza
procuras
avanzadas en internet sobre os
contidos da investigación, e
decide os conceptos adecuados.

CD

HFB1.4.3. Colabora en traballos
colectivos de investigación sobre
os contidos estudados utilizando
as tecnoloxías da información e
da comunicación.

CD

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de
Platón como idea, mundo
sensible, mundo intelixible, ben,
razón, doxa, episteme, universal,
absoluto, dualismo, reminiscencia,
transmigración, mímese, methexe,
virtude e xustiza, entre outros, e
aplícaos con rigor.

CCL

HFB2.1.2. Entende e explica con
claridade, tanto na linguaxe oral
como na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de
Platón, analizando a relación
entre realidade e coñecemento, a
concepción dualista do ser
humano
e
a
dimensión
antropolóxica e política da
virtude.

CCL

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

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

CSC

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga
b
c
d
e
h

B2.1. Orixe da filosofía grega. Os
presocráticos: resposta á orixe do
cosmos.
B2.2. Dialéctica socrática.
B2.3.
Convencionalismo
democrático e relativismo dos
sofistas
B2.4.
Platón:
ontoloxía
e
coñecemento; concepción dualista
do ser humano; dimensión
antropolóxica e política da
virtude; o autor e o seu contexto.

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

d
e
h
l

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.

B2.8.
Doutrinas
éticas
helenísticas:
Epicureísmo,
Estoicismo e Escepticismo.
B2.9. Científicos helenísticos.
B2.10. A Biblioteca de Alexandría.

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.

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.

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

CCL

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

CCL

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

CAA

HFB2.2.4. Estima e razoa o
esforzo da filosofía de Aristóteles
por
contribuír
ao
desenvolvemento do pensamento
occidental,
valorando
positivamente
a
formulación
científica das cuestións.

CMCCT

HFB2.3.1. Describe as respostas
das doutrinas éticas helenísticas, e
identifica algúns dos grandes
logros da ciencia alexandrina.

CMCCT

CCEC

Bloque 3. A filosofía medieval
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.

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

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

CCL
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filosofía Antiga.

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.

Curso
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moral,
teorías

en
da

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

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

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

CCEC

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración
b
c
d
e
h
l

c
d
e
h

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.

CMCCT

HFB4.1.2. Explica as ideas éticopolíticas fundamentais de N.
Maquiavelo e compáraas cos
sistemas ético-políticos anteriores.

CSC

B4.5. Descartes: O método, o
"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.

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

HFB4.2.1. Identifica conceptos de
Descartes como razón, certeza,
método,
dúbida,
hipótese,
"cogito", idea, substancia e
subxectivismo, entre outros, e
aplícaos con rigor.

CCL

HFB4.2.2. Comprende e explica
con claridade, tanto na linguaxe
oral coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de
Descartes, analizando o método e
a relación entre coñecemento e
realidade a partir do "cogito" e o
dualismo no ser humano, en
comparación coas teorías da
filosofía antiga e da medieval.

CCL

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

CCEC

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

CSC
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cartesiana.
b
c
d
e
h
l

B4.7. Hume: o coñecemento,
crítica á causalidade e á
substancia. Emotivismo moral.
Comparación
coa
filosofía
anterior. O autor e o seu contexto
B4.8. Locke: liberalismo político.

B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en
relación co liberalismo político de Locke,
e valorar a súa influencia no
desenvolvemento das ideas e os cambios
socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.3.1. Utiliza conceptos de
Hume como escepticismo, crítica,
experiencia,
percepción,
inmanencia,
asociación,
impresións,
ideas,
hábito,
contradición,
causa,
crenza,
sentimento, mérito, utilidade,
felicidade,
contrato
social,
liberdade e deber, entre outros, e
úsaos con rigor.

CCL

HFB4.3.2. Entende e explica con
claridade, tanto na linguaxe oral
coma na escrita, as teorías
fundamentais
de
Hume,
distinguindo os principios e os
elementos
do
coñecemento
respecto á verdade, a crítica á
causalidade e á substancia, e o
emotivismo
moral,
en
comparación coas teorías da
filosofía antiga e da medieval, e
co racionalismo moderno.

CMCCT

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

CSC

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

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

b
c
d
e
h

B4.10. 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.

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

HFB4.5.1. Aplica conceptos de
Kant
como
sensibilidade,
entendemento, razón, crítica,
transcendental, ciencia, innato,
xuízo, a priori, a posteriori,
facultade, intuición, categoría,
ilusión transcendental, idea, lei,
fenómeno, nóumeno, vontade,
deber, imperativo categórico,
autonomía, postulado, liberdade,
dignidade, persoa, paz e pacto,
entre outros, e utilízaos con rigor.

CAA

HFB4.5.2. Entende e explica con
claridade, tanto na linguaxe oral
coma na escrita, as teorías
fundamentais da filosofía de Kant,
analizando as facultades e os
límites do coñecemento, a lei
moral e a paz perpetua,
comparándoas coas teorías da
filosofía antiga, medieval e

CCL
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moderna.
HFB4.5.3. Describe a teoría
política
de
Rousseau,
identificando os problemas da
filosofía moderna e relacionándoa
coas solucións achegadas por
Kant.

CCL

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

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

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

CCL

HFB5.1.3. Identifica os problemas
da filosofía contemporánea en
relación coas solucións achegadas
por Marx.

CSC

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

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

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

CCL

Bloque 5. A filosofía contemporánea
b
c
d
e
h

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. O autor e o seu
contexto.

B5.3.
Nietzsche:
crítica
á
metafísica, á moral e á ciencia; a
verdade como metáfora.
B5.4. 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.
B5.5. A vontade en Schopenhauer.

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.

B5.2. Comprender o vitalismo de
Nietzsche en relación co vitalismo de
Schopenhauer, e valorar a súa influencia
no desenvolvemento das ideas e os
cambios socioculturais
da Idade
Contemporánea.
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filosofía
antiga,
medieval,
moderna e contemporánea.

b
c
d
e
h

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.

B5.7. 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 desenvolvemento das ideas e
aos cambios sociais da Idade
Contemporánea.
B5.10. Pensamento posmoderno:
principais teses dos filósofos
posmodernos,
como Vattimo,
Lyotard e Baudrillard, e reflexión
sobre a súa vixencia actual.

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.

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 no
pensamento filosófico a partir de finais
do século XX.

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.

CCEC

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

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

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

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,
e
valorao seu compromiso coa
defensa da cultura e da
democracia.

CSC

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

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

CCL
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comunicación.
HFB5.4.3. Identifica as respostas
da filosofía crítica da escola de
Frankfurt e reflexiona sobre elas,
identificando os problemas da
filosofía contemporánea.

CAA

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

SECUENCIACIÓN DOS ESTÁNDARES E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.- (Programación de aula)
Bloque II. A filosofía na Grecia Antiga.
1. INTRODUCIÓN.
1.1. Contexto histórico, xeográfico, cultural e filosófico da época clásica.
1.2. O nacemento da filosofía: pensamento fisicista ou cosmolóxico dos presocráticos
1.2.1. A orixe da filosofía grega.
1.2.2. Os presocráticos: á orixe do cosmos.
1.3. O xiro antropolóxico e social da sofísticA:
1.3.1. Convencionalismo democrático e relativismo dos sofistas
1.4. Sócrates
1. 4.1. A dialéctica socrática
Temporalización: 6 SESIÓNS
2. PLATÓN
2.1. O autor, o seu contexto e a súa obra
2.2. Ontoloxía e coñecemento: a concepción dualista do ser e do coñecemento.
2.3. Antropoloxía: a concepción dualista do ser humano
2.4. Ética: a virtude.
2.5. Política
Temporalización: 9 SESIÓNS.
Documento de traballo:
Textos de lectura e comentario:
Nesta unidade leranse seis textos que ilustran, complementan e desenvolven algúns dos aspectos dos
filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Sobre o dualismo
ontolóxico e gnoseolóxico: República, analoxías da liña e da caverna); 2) sobre a concepción
dualista do ser humano: textos de Fedón e Fedro); 3) acerca de a organización da polis: texto de
República; 4) sobre a relación entre psique e virtude: texto de República Libros de texto dispoñibles;
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documentos da aula virtual; e pxs web recomendadas polo profesor.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o primeiro gran sistema filosófico, o de Platón,
analizando a relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a dimensión
antropolóxica e política da virtude, en relación coa filosofía presocrática e o xiro antropolóxico de Sócrates e
os Sofistas, valorando a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Grecia
antiga, e apreciando criticamente o seu discurso.
•

•

•

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
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.
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías fundamentais da filosofía
de Platón, analizando a relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a
dimensión antropolóxica e política da virtude.
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.
Competencias :
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Platón con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Platón coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento platónico para a cultura contemporánea.

3. ARISTÓTELES.
3.1. O autor e o seu contexto.
3.2. Física
3.2.1: A física de Demócrito
3.2.2. Problemas da filosofía antiga e solución de Aristóteles.
3.3. Metafísica: comparación coa filosofía platónica
3.4. Coñecemento
3.5. Ética eudemonista
3.6. Política.
Temporalización: 11 SESIÓNS
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse catro textos que ilustran, complementan e desenvolven
algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Sobre a
causalidade: texto de Física; 2) sobre o ser: texto de Metafísica; 3) Acerca do mellor goberno para a polis:
texto de Política; 4) sobre a felicidade: texto de Ética a Nicómaco
Libros de texto dispoñibles na aula e na biblioteca do centro; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
• 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.
•

•

ESTANDARES DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS AVALIABLES:
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.
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
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política, en comparación coas teorías de Platón.
Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os problemas da filosofía antiga, e relaciona esas
respostas coas solucións achagadas por Aristóteles.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofia de Aristóteles con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Aristóteles a coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento aristotélico para a cultura contemporánea.

4. A FILOSOFÍA HELENÍSTICA.
4.1. Doutrinas éticas helenísticas
4.1.1. Epicureísmo
4.1.2. Estoicismo.
4.1.3. Escepticismo.
4.2. A Biblioteca de Alexandría e os científicos helenísticos.
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse textos de Vidas de los Filósofos Ilustres, de Diógenes
Laercio, que ilustran sobre as escolas helenísticas estudadas.
Libros de texto dispoñibles na aula e na biblioteca; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
•

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da ciencia
alexandrina.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofia helenística con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías helenísticas coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento helenístico para a cultura contemporánea, especialmente
na súa vertente ética.

Bloque III. Filosofía medieval
5. INTRODUCCIÓN:
5.1. Contexto histórico, xeográfico e cultural e filosófico do período medieval
5.2. Nacemento da filosofía cristiá:
5.3. O encontro da filosofía clásica e o cristianismo.
Temporalización: 4 SESIÓNS
6. AGOSTIÑO DE HIPONA:
6.1. Teoría da iluminación,
6.2. Filosofía da historia,
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6.3. O problema da certeza
6.4. A defensa da liberdade.
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse textos que ilustran, complementan e desenvolven
algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Sobre a
iluminación divina: Sermón 43,7; 2) sobre a historia: texto da Cidade de Deus Libros de texto dispoñibles;
documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais do pensamento
de Agostiño de Hipona.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofia de Agostiño de Hipona con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Agostiño de Hipona coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento agustiniano para a cultura contemporánea, especialmente
na súa vertente humanista.
7. A ESCOLÁSTICA: TOMÉ DE AQUINO.
7.1. O autor e o seu contexto.
7.2. Relacións de razón e fe.
7.3. Vías para a demostración da existencia de Deus.
7.4. Lei moral.
7.5. Relación coa filosofía antiga e coa agostiniana, a xudía e o nominalismo.
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse textos que ilustran as relacións entre razón e fe (texto
de Summa contra xentís, lib I) e acerca da lei (texto de Summa teolóxica)
Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
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.
•
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía
de Tomé de Aquino, distinguindo a relación entre fe e razón, as vías de demostración da existencia de Deus, e
a lei moral, en comparación coas teorías da filosofía Antiga.
•
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.
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Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais da Idade Media, xulgando positivamente a universalidade da lei moral.
COMPETENCIAS:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Tomé de Aquino con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías tomistas coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento tomista para a cultura contemporánea.

8. CRISE DA ESCOLÁSTICA (s. XIV): GUILLERME DE OCKHAM
8.1. Nominalismo de Guillerme de Ockham.
8.2. As relacións entre razón e fe: un novo pulo para a ciencia.
Temporalización: 4 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade lerase e comentarase un texto sobre a Navalla de Ockham, que
nos ilustrará sobre o nominalismo e sobre a independencia da razón repecto da fe.
Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
Coñece as teses centrais do nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa importancia para a entrada na
modernidade.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos das filosofías de Ockam con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Ockam sobre sobre o coñecemento coa actualidade.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento ockamista para a cultura contemporánea, especialmente na
súa vertente científicas
Bloque IV. A filosofía na Modernidade e na Ilustración
9. INTRODUCCIÓN:
9.1. Contexto histórico, xeográfico e cultural da filosofía moderna e ilustrada
9.2. O Renacemento:
9.2.1. o cambio de paradigma: a "dignitas hominis” versus a “miseria hominis”
9.2.2. o humanismo.
9.2.3. a revolución científica
9.3. As correntes da filosofía moderna: Racionalismo i empirismo (idealismo e materialismo).
9.4. A Ilustración
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
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10. A FILOSOFÍA DO RENACEMENTO:
10.1. Maquiavelo -o realismo político
10.2. Bacon -crítica das teorías do coñecemento.
Temporalización: 5 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade lerase un texto de El Principe, que ilustrará o pensamento
político de Maquiavelo. Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
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.
•
Explica as ideas ético-políticas fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-políticos
anteriores.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos das filosofías de Maquiavelo e Bacon con corrección e redacta as composicións
con coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Maquiavelo sobre a sociedade e a política coa actualidade; relaciona as
teorías de Bacon co desenvolvemento da ciencia e o coñecemento actuais.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento de Maquiavelo para a cultura contemporánea,
especialmente na súa vertente política.
11. O RACIONALISMO DUALISTA CARTESIANO:
11.1. Descartes: O autor e a súa época.
11.2. Os problemas da filosofía moderna
11.3.. O método,
11.4. O "cogito" . A relación do coñecemento coa realidade.
11.5. O dualismo antropolóxico.
11.6. Comparación do autor coa filosofía antiga e medieval, e relación coa Moderna (Spinoza,Leibniz,
empiristas e Kant).
Temporalización: 9 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse tres textos que ilustran, complementan e desenvolven
algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Sobre o
método: texto de Discurso del Método; 2) sobre el Cogito: texto de la tercera de las Meditaciones
Metafísicas; 3) Acerca do dualismo antropolóxico: sexta de las Meditaciones Metafísicas Libros de texto
dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Entender o racionalismo de Descartes, distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía humanista e o monismo
panteísta de Spinoza, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais
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da Idade Moderna.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e
subxectivismo, entre outros, e aplícaos con rigor.
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.
Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes.
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.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía cartesiana con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Descartes coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento cartesiano para a cultura contemporánea, especialmente
na súa vertente social e política.

12. ILUSTRACIÓN BRITÁNICA: O EMPIRISMO
HUME: O ESCEPTICISMO E O EMOTIVISMO DE HUME (A ILUSTRACIÓN INGLESA)
12.2. Hume: O autor e o seu contexto
12.3. Teoría do coñecemento: crítica ás categorías de causalidade e de substancia
12.4. O Emotivismo moral.
12.5. Comparación coa filosofía anterior (Descartes) e influenza posterior (no campo da filosofía do
coñecemento e da felicidade colectiva)
LOCKE.
12.6. O liberalismos político de Locke.
Temporalización: 11 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse tres textos que ilustran, complementan e desenvolven
algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Crítica da
categoría da causalidade: texto de Hume, de Investigación sobre o coñecemento humano, 2) Crítica de la
categoría de substancia: texto de Hume, de Tratado da natureza humana; 3) O liberalismo: texto de J. Locke,
de Segundo tratado sobre o goberno civil.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político de Locke, e valorar a súa influencia no
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade Moderna.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, percepción, inmanencia, asociación,
impresións, ideas, hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contrato
social, liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor.
•
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.
•
Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, identificando os problemas da filosofía
moderna, e relaciónaas coas solucións aportadas por Hume.
•
Valora o esforzo da filosofía de Hume por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios
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socioculturais da Idade Moderna, xulgando positivamente a procura da felicidade colectiva.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos das filosofías de Locke e Hume con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Locke sobre a sociedade e a política coa actualidade; relaciona as teorías de
Hume coa ciencia e o coñecemento na actualidade
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento lockiano e humeano para a cultura contemporánea,
especialmente na súa vertente social e política
13. A ILUSTRACIÓN FRANCESA: Personaxes e ideas.
13.1. Personaxes e ideas.
13.2. Rousseau.
13.2.1.o estado de natureza, crítica da sociedade e da civilización.
13.2.2. O contrato social e a vontade xeral.
13.2.3. Relación do proxecto ilustrado de Rousseau coa filosofía Moderna
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade lerase un texto de El Contrato Social, que ilustrará o
pensamento político-social de Rousseau., Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
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.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Rousseau con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Relaciona as teorías de Rousseau sobre a sociedade e a política coa actualidade.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento roussoniano para a cultura contemporánea, especialmente
na súa vertente ética, social e política
14. A ILUSTRACIÓN ALEMANA: O idealismo kantiano.
14.1. KANT: O autor e o seu contexto.
14.2. Filosofía do coñecemento: Idealismo transcendental.
14.2.1. As facultades e límites do coñecemento.
14.3. A Lei moral: O deber.
14.4. Influenza do proxecto ilustrado de Rousseau sobre a filosofía moral de Kant: a paz perpetua.
14.5. Comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna.
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Temporalización: 11 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade leranse tres textos que ilustran, complementan e desenvolven
algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) Acerca do
idealismo transcendental: texto de KrV, Introducción; 2) acerca dos límites do coñecemento: texto de KrV,
Doutrina dos elementos; 3) sobre a vontade boa, o deber e a lei universal: texto de Fundamentación da
metafísica dos costumes;1a Sec.. Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e a
filosofía ilustrada de Rousseau, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios
socioculturais da Idade Moderna
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
•
Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia, innato,
xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno,
nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, paz e
pacto, entre outros, e utilízaos con rigor.
•
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.
•
Describe a teoría política de Rousseau, identificando os problemas da filosofía moderna e relacionándoa
coas solucións achegadas por Kant.
•
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
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Kant con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Comprende o pensamento de Kant acerca dos límites do coñecemento científico.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento kantiano para a cultura contemporánea, especialmente na
súa vertente ética.
Bloque V. A Filosofía contemporánea
15 . INTRODUCCIÓN
15.1. Contexto histórico, xeográfico e cultural da filosofía contemporánea.
Temporalización: 2 SESIÓNS
16. MARX
16.1. Crítica da sociedade capitalista: á alienación e á ideoloxía.
16.2. A crítica do idealismo filósfico e do materialismo tradicional: o materialismo histórico.
16.3. A influenza de Marx na época contemporánea: Socialismo e revolución.
Temporalización: 7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade preséntanse tres textos que ilustran, complementan e
desenvolven algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1) a
alienación (Manuscritos económico.... 2) sobre a concepción marxista da historia: texto de Contribución a la
crítica de la economía política) ; 3)sobre o socialismo, a política e a revolución: texto del Manifesto
Comunista. Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web de filosofía.
66

Departamento
FILOSOFÍA

Asunto

De-I-2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Curso
2022-2023

Avaliación.
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•
•

CRITERIOS:
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS AVALIABLES:
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.
Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía
de Marx, examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e expón a
súa visión humanista do individuo.
Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións achegadas por Marx.
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.
Competencias
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Marx con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Comprende a crítica da ciencia económica que desenvolve Marx.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento marxista para a cultura e a política contemporánea.

17. NIETZSCHE.
17.1. O autor e o seu contexto: A influenza da noción de ‘vontade’ de Schopenhauer na súa filosofía.
17.2. Crítica á metafísica, á moral e á ciencia;
17.3. A verdade como metáfora.
17.3. O superhome, consecuencia da inversión de valores e da vontade de poder.
17.4. O vitalismo nietzscheano: comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e
contemporánea.
Temporalización: 9 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade preséntanse tres textos que ilustran, complementan e
desenvolven algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións: 1)
Crítica da moral: texto de Genealogía da moral; 2) crítica da noción de ‘verdade’: texto de O crepúculo dos
deuses) ; 3)sobre o superhome: texto de Así falou Zaratustra Libros de texto dispoñibles; documentos da aula
virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Comprender o vitalismo de Nietzsche en relación co vitalismo de Schopenhauer, e valorar a súa influencia no
desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade Contemporánea.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:
•
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.
•
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.
•
Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da vontade e identifica os problemas da filosofía
contemporánea, en relación coas solucións achegadas por Nietzsche.
•
Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais
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da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Nietzsche con corrección e redacta as composicións con
coherencia.
CMCT: Comprende a crítica que desenvolve Nietzsche acerca da ciencia e dos valores morais vixentes.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento nietzscheano para a cultura contemporánea.
18. FILOSOFÍA ESPAÑOLA:
18.1. Ortega y Gasset: O autor e o seu contexto.
18.2. O raciovitalismo: Teses fundamentais.
18.2.1. O raciovitalismo fronte ao realismo, o racionalismo, o vitalismo e o existencialismo
18.3. Influenza de Ortega no panorama intelectual e político español.
Temporalización: 8 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: Nesta unidade preséntanse dous textos que ilustran, complementan e
desenvolven algúns dos aspectos filosóficos estudados. Os textos están dedicados ás seguintes cuestións:
1) o raciovitalismo: texto de Historia como sistema; 2) sobre la cuestión social: texto de la Rebelión de las
masas. Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:
•
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.
•
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.
•
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, e valora o seu compromiso coa defensa da
cultura e da democracia.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de Ortega con corrección e redacta as composicións con coherencia.
CMCT: Comprende a crítica da cultura e da ciencia que desenvolve Ortega.
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento de Ortega para a cultura e a política da España Actual.
19. ESCOLA DE FRANKFURT.
19.1. Filosofía crítica da escola de Frankfurt.
19.1.1 A crítica a razón ilustrada e á idea de progreso.
19.2 Racionalidade dialóxica de Habermas: os intereses do coñecemento e a acción comunicativa.
19.3. Contribución de Habermas ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da época
contemporánea.
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Temporalización:7 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: En esta unidade leranse dous texto, un sobre a crítica da razón ilustrada
(texto de Theodor Adorno e Max Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración); e outro sobre a racionalidade
dialóxica (texto de J. Habermas, en La Teoría de la Acción Comunicativa). Libros de texto dispoñibles;
documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
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.
ESTANDARES DE APRENDIZAXEAVALIABLES:
•
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.
•
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teses filosóficas de Habermas,
distinguindo os intereses do coñecemento e a acción comunicativa.
•
Identifica as respostas da filosofía crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, identificando os
problemas da filosofía contemporánea.
•
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.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos do pensamento da Escola de Frankfurt con corrección e redacta as composicións
con coherencia.
CMCT: Comprende a crítica da cultura e da ciencia que desenvolve a Escola de Frankfurt
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non o son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia da crítica da Escola de Franfurt para a cultura e a socioloxía
contemporánea.
20. O PENSAMENTO POSTMODERNO:
26.1. Identificación do pensamento postmoderno:
26.2. Principais representantes: Vattimo, Lyotard e Baudrillard
Temporalización: 5 SESIÓNS.
Documentos e materiais de traballo:
Textos de lectura e comentario: En esta unidade lerase un texto de Lyotard sobre la postmodernidad, en La
postmodernidad (explicada a los niños). Libros de texto dispoñibles; documentos da aula virtual; e pxs web.
Avaliación.
CRITERIOS:
•
Coñecer as teses máis definitorias do pensamento postmoderno, identificando as teses fundamentais de
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e valorar criticamente a súa repercusión no pensamento filosófico a partir de
finais do século XX.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:
•
Entende e explica e as teorías fundamentais da posmodernidade, analizando a deconstrución da modernidade
desde a multiplicidade da sociedade da comunicación.
Competencias:
CCL: Le e comprende os textos filosóficos programados; exprésase adecuadamente nos comentarios sobre os
textos; utiliza os conceptos da filosofía de postmoderna con corrección e redacta as composicións con
69

Departamento
FILOSOFÍA

Asunto

De-I-2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Curso
2022-2023

coherencia.
CMCT: Comprende a crítica da ciencia que desenvolve a filosofía postmoderna
CD: Emprega distintas fontes para a busca de información e distingue as fiables das que non son.
CAA: Subliña, resume e toma notas que lle facilita a aprendizaxe
CSC: É respectuoso cos compañeiros e as compañeiras na discusión na clase das teorías estudadas
CSIEE: Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. É creativo no desenvolvemento das tarefas
CCEC: Comprende a importancia do pensamento postmoderno para a cultura e a política contemporánea.
AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria.
Criterios e procedemtnos de avaliación continua.Criterios
1. Ordenar e situar cronoloxicamente os períodos, problemas, autoras e autores que se estudan, identificando as
súas características distintivas e establecendo as relacións correspondentes.
Con este criterio pretende avaliarse a capacidade do alumnado para situar historicamente os temas
estudados, diferenciando de modo significativo cada período e constatando a influencia duns noutros para ter
unha visión completa e unitaria da historia da filosofía e poder desenvolverse axilmente nas problemáticas
que a percorren.
2. Relacionar os problemas filosóficos estudados coas principais condicións socioculturais en que aparecen e a
que pretenderon dar resposta.
Este criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para situar as cuestións filosóficas
estudadas no seu marco histórico distinguindo o saber filosófico doutras manifestacións culturais que
aparecen no mesmo contexto e analizando a relación existente entre as formulacións filosóficas e os
problemas e necesidades da sociedade do seu tempo.
3. Expoñer por escrito os aspectos dunha teoría filosófica individual, dunha escola ou período de forma
completa, clara e coherente.
Este criterio pretende comprobar o grao de comprensión, de modo significativo, do pensamento dun
autor ou período da historia da filosofía, e a capacidade de articular os seus conceptos de forma
argumentada, unitaria e non fragmentaria.
4. Analizar textos filosóficos identificando a súa estrutura, teses e argumentos e mais explicando os seus
conceptos no marco do pensamento correspondente.
Este criterio trata de avaliar a capacidade de comprensión dos textos filosóficos mediante a
identificación do problema que abordan, a explicitación das súas ideas, a explicación dos conceptos e termos
específicos utilizados e os argumentos que se empregan para demostrar e xustificar as súas teses.
5. Comentar criticamente textos filosóficos, identificando os seus supostos implícitos, a consistencia dos seus
argumentos e a vixencia das súas achegas na actualidade.
Máis alá da comprensión precisa dun texto, este criterio trata de valorar o desenvolvemento do
espírito crítico do alumnado, amosado na capacidade de desvelar os supostos e intereses subxacentes aos
textos, comparalos con outros argumentos posibles –especialmente con outros de diferente autoría- e
manifestar de forma razoada o seu acordo ou desacordo coas opinións do autor, especialmente no referido a
aquelas conceptualizacións de carácter excluínte e discriminatorio, en especial ao androcentrismo.
6. Elaborar pequenos traballos (buscas de información, recensións de lecturas, exposicións orais ou
composicións escritas) sobre algún autor ou autora ou algún aspecto transversal a varios autores ou autoras
con pautas metodolóxicas establecidas.
Trátase con este criterio de avaliar a capacidade de esforzo do alumnado, así como o seu progreso na
autoorganización da aprendizaxe, formulando pequenas metas de investigación e percorrendo o camiño para
acadalas seguindo pautas establecidas de antemán. Tamén se avalía con este criterio a capacidade de
integrar información diversa nunha síntese reflexiva.
7. Participar en debates sobre algún tema filosófico de actualidade relacionado con contidos da materia,
realizando escoita activa e exposición razoada e respectuosa.
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado para asimilar os contidos da materia e
relacionalos con problemas de actualidade, de expoñer a súa opinión razoadamente e respectar outras
opinións facendo as eventuais críticas a estas de modo fundamentado.
8. Utilizar comprensivamente un vocabulario técnico específico en todas as actividades realizadas.
Con este criterio búscase avaliar o grao de incorporación significativa do vocabulario filosófico
introducido en cada período, autoras e autores, e comprobar o nivel de pertinencia, exactitude e rigor no seu
70

Departamento
FILOSOFÍA

Asunto

De-I-2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Curso
2022-2023

uso, tanto oral coma escrito.
Procedementos.
Valorarase o grao de consecución dos obxectivos expostos ao principio, e dos contidos relacionados con estes
obxectivos, sempre segundo os criterios de avaliación antes expostos.
Propoñeranse sistemas abertos e flexibles para unha avaliación continúa, centrados nas actividades de
autoavaliación e dirixidos fundamentalmente ó traballo persoal e á participación na dinámica do grupo.
Ademais das destrezas básicas: redacción, ortografía, citas e referencias bibliográficas, lectura e comentario
dos textos, coidado na presentación... Será obxecto de avaliación o grao de incorporación e asimilación de conceptos,
instrumentos e espazos de reflexión na súa aplicación á análise de problemas concretos. Así mesmo, será obxecto de
avaliación a actitude do alumnado no desenvolvemento da actividade académica, o seu grao de participación e
colaboración na creación dun ambiente de tolerancia e respecto, así como o seu grao de preocupación polos
problemas políticos e sociais tratados na aula.
Dado o curso iniciado na “Aula Virtual” do noso centro os traballos feitos “en liña” ou que é preciso “subir” á web,
así como as probas, cuestionarios e demais actividades da “Aula Virtual” serán obxecto de avaliación e a
consecuente cualificación. As porcentaxes repartiranse coas correspondentes a actividades de similar natureza en
soporte de papel:
As cualificacións de cada avaliación resultarán de:
- Probas escritas segundo o modelo da proba proposta para o exame de selectividade. Farán unha proba
na casa a través das ferramentas da aula virtual (40%) e outra na aula de semellantes características
(60%) do 75% da cualificación global.
- Preparación de presentacións orais na clase co obxecto de explicar conceptos concretos dos sistemas dos
autores ou elaboración con ese fin para subir á aula virtual 15% da cualificación global
- Participación nos debates sobre problemas e sistemas dos filósofos estudiados. 10% da cualificación.
*NOTA.- A asistencia activa ás clases será considerada obxecto de avaliación desta materia. Realizaranse
periodicamente e sen previo aviso exercicios de recollida de apuntes e entrega dunha redacción coa
información recollida. Todo na mesma sesión que o profesorado decida. A finalidade é chamar a atención da
importancia de asistir a clase e, asemade, de facelo activamente...
* NOTA IMPORTANTE.- “Todo traballo escrito elaborado autonomamente polo alumnado - en exercicio
da procura de información de varias fontes, da elaboración de argumentos e, en xeral, no desenvolvemento de
diversas habilidades - xa sexa en “soporte papel” ou en “soporte dixital”, será avaliado negativamente (coa
cualificación mais baixa que se contempla na lexislación a tal efecto) no caso de detectarse nos seus contidos
frases, parágrafos, apartados... copiados textualmente, ou con lixeiras modificacións, omitindo as
chamadas, citas e referencias expresas ás fontes das que se tomaron tales partes do traballo (Cando non o
traballo na súa totalidade). De producirse unha reiteración da mesma práctica considerarase cualificada
negativamente a materia na convocatoria ordinaria de xuño.”
Queremos que conste aquí este criterio pola gravidade da problemática que se está a xerar coas malas
prácticas na internet e a “falsa socialización” da cultura e o coñecemento promovidas dende a propia rede.
Malos usos que poñen en grave risco o noso traballo no desenvolvemento de capacidades e habilidades
necesarias para acadar os obxectivos propostos.
Recuperarase unha avaliación non superada ben a través dunha proba de recuperación que reflicta os
contidos desa avaliación ben superando con solvencia a seguinte avaliación. Nesta segunda vía, de suspender
dúas avaliacións consecutivas ou a terceira avaliación inxustificadamente, haberá que superar a proba
escrita correspondente na avaliación final.
2.- Procedemento avaliación final.Os alumnos que non superaron dúas avaliacións ou a terceira, examinándose nesta proba final so das
avaliacións non superadas durante o curso. Farase unha proba similar ás ordinarias de avaliación.
3.- Procedemento avaliación extraordinaria.Realizarase unha proba na que estean presentes as seguintes cuestións: comentario de texto, preguntas
relativas aos contidos da materia(imprescindibles)e definicións de conceptos especialmente significativos en
relación cos temas obxecto de exame. No caso de vir a examinarse nesta convocatoria extraordinaria de
setembro... o exame será o que conte o 100 % da nota.
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4.5. PSICOLOXÍA 2º BAC.Introdución e contextualización

A psicoloxía é unha rama do saber cuxa finalidade esencial é tanto a comprensión da propia
individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación. Desde uns antecedentes históricos afastados,
moi ligados ao desenvolvemento do saber filosófico, a psicoloxía evolucionou cun cariz, en certo xeito,
bifronte. Por unha banda, ten unha indubidable filiación humanística; por outra parte, a súa temática busca
regularidades e explicacións científicas. Con estas características distintivas, polo seu obxecto de estudo e a
súa metodoloxía, a psicoloxía pode considerarse unha disciplina moi interesante para o alumnado de segundo
de bacharelato, cunha indubidable vertente práctica, na medida en que lle axudará a coñecerse mellor como
individuo e a desenvolverse como persoa e, ao tempo, a afrontar os diversos problemas e retos que a
convivencia suscita.
A propia complexidade, inscrita de seu no propio ser humano, faise visible na súa capacidade de
relación con outros saberes, sinaladamente coa bioloxía, a socioloxía, a química e, desde logo, a filosofía.
O significativo carácter dual da psicoloxía pode axudar a desenvolver e adquirir as seguintes
competencias clave : comunicación lingüística ; competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía ; competencia dixital ; aprender a aprender ; competencias sociais e cívicas; e conciencia e
expresións culturais. Trátase, xa que logo, dunha materia que, dada a súa riqueza de contidos e amplitude de
horizontes, pode converterse en paradigmática para a adquisición da maior parte das competencias clave.
Esta adquisición das competencias clave, coa súa vertente de logro dos obxectivos da etapa en que se
sitúa, debe desenvolverse preferentemente desde un punto de vista eminentemente disciplinar e transversal.
Esta metodoloxía pasa pola xeración de tarefas ou situacións-problema, suscitadas cun obxectivo concreto, que
o alumnado debe resolver facendo un uso axeitado de distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e
valores, sen deixar de pensar no respecto polos diversos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de
traballo individual e cooperativo. Agora ben, esta metodoloxía require, pola parte docente, unha reflexión e
unha revisión permanentes da súa tarefa e a procura, tamén decidida, de criterios comúns e consensuados que
permitan, finalmente, abordar un tratamento integrado das competencias, facendo unha realidade palpable a
construción colaborativa do coñecemento.
A materia organízase en seis bloques : " A psicoloxía como ciencia ", " Fundamentos biolóxicos da
conduta", "Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria", "Procesos cognitivos superiores:
aprendizaxe, intelixencia e pensamento", "A construción do ser humano. Motivación, personalidade 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. En suma, a materia de Psicoloxía, desde a dobre vertente humanística e científica, pode colaborar dun
xeito representativo e versátil a fomentar o espírito científico aplicado ao seu raio de acción, pero tamén nunha
vertente práctica: como disciplina que pode cooperar na mellora xenérica das condicións de vida das persoas
e, ao mesmo tempo, patrocinar, desde o auto-coñecemento, o xenuíno desenvolvemento persoal.

Contribución á consecución das competencias básicas
Os obxectivos que nos propoñemos son:
Comprender mellor o seu propio funcionamento psicolóxico e o dos demais, fomentando o
metacoñecemento e evitando o etnocentrismo.
◦ Desenvolver a intelixencia emocional ensaiando actitudes máis comprensivas e tolerantes con respecto á
conduta e as ideas dos demais, especialmente daqueles que, por razóns sociais ou culturais, se diferenzan
máis do propio alumno.
◦ Adquirir estratexias máis efectivas para a análise dos seus propios problemas de aprendizaxe, relación
social e control emocional, que lles proporcionen un maior control sobre a súa conduta e as súas
consecuencias nos demais.
◦ Aplicar algúns dos coñecementos e técnicas adquiridos para conseguir un óptimo aproveitamento e
rendibilidade do seu proceso de aprendizaxe.
◦
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Comprender como os principios e métodos da psicoloxía, poden utilizarse para describir, explicar,
predicir e cambiar hábitos.
◦ Promover e valorar aquelas respostas no alumnado cuxo contido sexa o lograr unha mellor calidade de
vida, evitando factores de risco para un modo de vida saudable.
◦ Promover o “descentramento cognitivo” para poder adoptar un xuízo moral fundamentado na
cooperación entre iguais.
◦

DESCRITORES
Competencia matemática
e
competencias
básicas
en ciencia e tecnoloxía
Coidado
do
entorno
medioambiental e dos seres
vivos

Vida saudable

Competencia matemática
e
competencias
básicas
en ciencia e tecnoloxía
A ciencia no día a día

Manexo de elementos
matemáticos

- Interactuar co entorno natural
de maneira respectuosa.
- Comprometerse
co
uso
responsable
dos
recursos
naturais para promover un
desenvolvemento sostible.
- Respectar e preservar a vida
dos seres vivos do seu entorno.
- Tomar conciencia dos cambios
producidos polo ser humano no
entorno
natural
e
as
repercusións para a vida futura.
- Desenvolver e promover hábitos
de vida saudable en canto á
alimentación e ao
exercicio físico.
- Xerar criterios persoais sobre a
visión social da estética do
corpo humano fronte ao seu
coidado saudable.
- Recoñecer a importancia da
ciencia na nosa vida cotián.
- Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a
comprensión
da
realidade
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico,
xeolóxico, físico, químico,
tecnolóxico, xeográfico...).
- Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar
problemas,
comprender o que ocorre ao
noso
redor
e
responder
preguntas.
-Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos
básicos:
operacións,
magnitudes,
porcentaxes,
proporcións,
formas
xeométricas, criterios de
medición
e
codificación
numérica, etc.
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Razoamento lóxico e
resolución de problemas

Comunicación
lingüística

De-I-2

Comprensión: oral e escrita

Expresión: oral e escrita

Normas de comunicación

Comunicación noutras
linguas

Curso
2022-2023

-Comprender e interpretar a
información presentada en
formato gráfico.
-Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.
-Organizar
a
información
utilizando
procedementos
matemáticos.
Resolver
problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.
- Aplicar estratexias de resolución
de problemas a situación da
vida cotián.
- Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
-Manter
unha
actitude
favorable cara a 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.
- Compoñer distintos tipos de textos
creativamente
co
sentido
literario.
- Respectar as normas de
comunicación
en
calquera
contexto: turno de palabra,
escoita atenta ao interlocutor…
Manexar
elementos
de
comunicación non verbal, ou en
diferentes rexistros, nas diversas
situacións comunicativas.
- Entender o contexto sociocultural
da lingua, así como a súa historia
para un mellor uso da mesma.
Manter
conversacións
noutras linguas sobre temas cotiáns
en distintos contextos.
- Utilizar os coñecementos sobre
a lingua para buscar información e
ler textos en calquera situación.
- Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en
situacións cotiáns ou en materias
diversas.
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información
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-

Comunicación
audiovisual

Utilización de ferramentas
dixitais

Conciencia e expresións
culturais
Respecto
manifestacións
propias e alleas

Expresión
artística

Curso

polas
culturais

cultural e

Empregar distintas fontes para
a
busca de
información.
Seleccionar o uso das
distintas fontes segundo a súa
fiabilidade.
Elaborar
e
publicitar
información propia derivada de
información obtida a través de
medios
tecnolóxicos.
-Utilizar as distintas canles de
comunicación audiovisual para
transmitir informacións diversas.
-Comprender as mensaxes
que veñen dos medios de
comunicación.
-Manexar ferramentas dixitais para
a construción de coñecemento.
-Actualizar o uso das novas
tecnoloxías para mellorar o
traballo e facilitar a vida diaria.
-Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.
- Mostrar respecto cara o
patrimonio cultural mundial nas
súas distintas vertentes (artísticoliteraria, etnográfica,
científicotécnica…),
e
cara
as
persoas que contribuíron ao seu
desenvolvemento.
-Valorar a interculturalidade como
unha fonte de riqueza
persoal e cultural.
-Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da evolución
do pensamento
científico.
-Expresar
sentimentos
e
emocións mediante códigos
artísticos.
-Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola
estética no ámbito cotián.
-Elaborar
traballos
e
presentacións con sentido
estético.
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constitucional

cívica e

Relación cos demais

Compromiso social

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

Autonomía persoal

Liderazgo

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

De-I-2

Creatividade

Curso
2022-2023

- 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 refrendado por unha
constitución.
- Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadán no contexto
da escola.
-Desenvolver capacidade de diálogo
cos demais en situacións de
convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.
-Mostrar disponibilidade para a
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.
-Recoñecer riqueza na diversidade
de opinións e ideas.
-Aprender a comportarse desde o
coñecemento
dos
distintos
valores.
-Concibir unha escala de valores
propia e actuar conforme a ela.
-Evidenciar preocupación polos
máis desfavorecidos e respecto
aos distintos ritmos
e potencialidades.
-Involucrarse
ou
promover
accións cun fin social.
-Optimizar
recursos
persoais
apoiándose
nas
fortalezas
propias.
-Asumir
as
responsabilidades
encomendadas e dar conta delas.
-Ser constante no traballo,
superando as dificultades.
-Dirimir a necesidade
de
axuda
en
función
da
dificultade da tarefa.
-Xestionar o traballo do grupo
coordinando tarefas e tempos.
-Contaxiar entusiasmo pola tarefa e
ter confianza nas posibilidades de
alcanzar obxectivos.
-Priorizar a consecución de
obxectivos grupais sobre os
intereses persoais.
-Xerar
novas
e
diverxentes
posibilidades
desde
coñecementos previos dun
tema.
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-Configurar unha visión de futuro
realista e ambiciosa.
-Encontrar
posibilidades
no
entorno
que
outros
non
aprecian.

Emprendemento

Perfil de aprendiz

Aprender a aprender

Ferramentas
para
estimular o pensamento

Planificación
avaliación
aprendizaxe

e
da

-Optimizar o uso de recursos
materiais e persoais para a
consecución de obxectivos.
-Mostrar iniciativa persoal para
iniciar ou promover accións
novas.
-Asumir
riscos
no
desenvolvemento
das
tarefas ou os proxectos.
-Actuar con responsabilidade social
e sentido ético no traballo.
-Identificar potencialidades persoais
como aprendiz: estilos de
aprendizaxe,
intelixencias
múltiples,
funcións executivas…
-Xestionar os recursos e as
motivacións personais en favor da
aprendizaxe.
-Xerar estratexias para aprender en
distintos
contextos
de
aprendizaxe.
-Aplicar estratexias para a mellora
do pensamento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
-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.
-Seguir os pasos establecidos e
tomar decisións sobre os pasos
seguintes
en
función
dos
resultados intermedios.
-Avaliar a consecución
de
obxectivos de aprendizaxe.
-Tomar
conciencia
dos
procesos de aprendizaxe.

Metodoloxía e organización xeral da materia
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Unha metodoloxía centrada e fundamentada nas competencias clave debe supor novos retos e, especialmente,
importantes cambios na forma de entender a concepción do proceso de ensino e aprendizaxe, así como cambios na
propia cultura escolar en xeral. Non só se fai necesaria unha estreita vinculación do profesorado no desenvolvemento
curricular senón tamén transcendentes cambios nas prácticas de traballo e nos métodos de ensino. A avaliación das
competencias require o concurso de estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos seus
desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, as destrezas,
os valores e as actitudes. E cómpre non esquecer, desde logo, a flexibilidade e a variabilidade nos procedementos de
avaliación como parte inherente ao entendemento da avaliación como parte integral do proceso de ensino e
aprendizaxe e, ao cabo, como un utensilio clave para mellorar a calidade da educación. Neste sentido, estratexias
como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación favorecen a aprendizaxe desde a reflexión activa
e desde a posta en práctica das dificultades e as fortalezas do alumnado, tendo o conta o horizonte de participación
dos compañeiros e das compañeiras, e desde a colaboración do profesorado na regulación do proceso de ensino e
aprendizaxe.
A materia de Psicoloxía 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 investigacións da psicoloxía, 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.
Desde o coñecemento da diversidade da aula, e en resposta ás múltiples intelixencias predominantes no alumnado, o
desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e todas as
alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos
de aprendizaxe.
Na área de Psicoloxía é indispensable a vinculación a contextos reais e a aplicación dos conceptos máis abstractos
para mellorar a comprensión do alumno ou da alumna. Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este
aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas ao alumnado.

SECUENCIACIÓN, CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
Obxectivos

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

PRIMEIRA AVALIACIÓN
Bloque 1. A psicoloxía como ciencia
▪b
▪e
▪h
▪l

▪ B1.1. A psicoloxía desde as súas ▪ PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de ▪ CAA
orixes en Grecia ata o século referencia global da psicoloxía, desde as súas
XIX.
orixes en Grecia (nas filosofías de Platón e
Aristóteles), ata o seu recoñecemento como saber
▪ B1.2.
Constitución
da
independente da man de Wundt, Watson, James e
psicoloxía
como
saber
autónomo: Wundt, Watson, Freud, definindo as acepcións do termo psicoloxía
ao longo da súa evolución, desde o etimolóxico,
James e Freud.
▪ B1.3. Diversidade de acepcións como "ciencia da alma", aos achegados polas
correntes actuais: condutismo, cognitivismo,
do termo psicoloxía ao longo
psicanálise, humanismo ou Gestalt.
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PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os ▪ CMCCT
problemas que investiga a psicoloxía desde os seus
inicios, distinguindo a súa perspectiva das
proporcionadas por outros saberes.

▪ B1.5.
Obxectivos
que ▪ PSB1.2.1. Explica e estima a importancia ▪ CMCCT
caracterizan a psicoloxía.
dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía:
▪ B1.6. Facetas teórica e práctica describir, explicar, predicir e modificar.
da psicoloxía, e ámbitos de
▪ PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas ▪ CSC
aplicación.
teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as
▪ B1.7.
Metodoloxías
da ramas en que se desenvolven (clínica e da
investigación
saúde, da arte, das actividades físicopsicolóxica:
métodos
e deportivas, da educación, forense, da
obxectivos.
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.
▪ PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das ▪ CAA
técnicas e das metodoloxías de investigación
psicolóxica, explicando as características de
cada unha, como son os métodos
comprensivos (introspección, fenomenoloxía,
hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámica
de grupos, etc.) e os seus obxectivos
(observación, descrición, experimentación,
explicación, estudos de casos, etc.).

▪a
▪d
▪e
▪g
▪h

▪ B1.8. Achegas máis importantes ▪ PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das ▪ CCEC
da psicoloxía na comprensión dos achegas que a psicolóxica realizou na comprensión
fenómenos humanos. Problemas dos fenómenos humanos, identificando os
tratados e conclusións ofrecidas.
problemas específicos dos que se ocupa e as
▪ B1.9. Teorías psicolóxicas: conclusións achegadas.
psicanálise, condutismo, teoría ▪ PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a ▪ CAA
cognitiva, Gestalt, humanismo
aprender, realizando os seus propios mapas
e psicobioloxía.
conceptuais, utilizando medios informáticos,
▪ B1.10. Textos de autores como acerca das seguintes teorías: psicanálise,
W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt,
W. James e B. F. Skinner, entre
humanismo e psicobioloxía.
outros.
▪ PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente ▪ CCL
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.
▪ PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as ▪ CD
súas conclusións argumentadamente, mediante ▪ CSIEE
presentacións gráficas, en medios audiovisuais.
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Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta
▪e
▪g
▪h
▪i

▪ B2.1. Anatomía do encéfalo ▪ PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a nivel ▪ CMCCT
humano. Comparativa co doutros anatómico diferentes tipos de encéfalos animais en
animais.
comparación co humano, valéndose de medios
▪ B2.2. Filoxénese da evolución do documentais.
cerebro humano e relación coa ▪ PSB2.1.2. Investiga a través de internet a ▪ CD
conduta.
filoxénese humana e a evolución do cerebro,
explicando e apreciando a relación directa que
mantén co desenvolvemento da conduta humana.

▪d
▪e
▪g
▪i

▪ B2.3. Morfoloxía da neurona. ▪ PSB2.2.1. Realiza unha presentación, con medios ▪ CD
Sinapse, impulso nervioso e informáticos, en colaboración grupal, sobre a
neurotransmisores.
morfoloxía neuronal e a sinapse, describindo o
▪ B2.4. Áreas do cerebro e as proceso de transmisión sináptica e os factores que
a determinan, o impulso nervioso e os
funcións que executan.
neurotransmisores.
▪ PSB2.2.2. Investiga e explica a organización ▪ CMCCT
das áreas cerebrais e as súas funcións, e
localiza nun debuxo as devanditas áreas.

▪e
▪h
▪i
▪l

▪ B2.5. Técnicas de investigación ▪ PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas ▪ CMCCT
da
actividade
cerebral: científicas de investigación do cerebro:
anxiogramas, EEG, TAC, TEP, anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións
IRM, intervencións directas e directas e estudo de casos.
estudo de casos.
▪ PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que estas ▪ CSC
▪ B2.6. Impulso que deron as
técnicas de investigación cerebral lle deron ao
técnicas de investigación do coñecemento do comportamento humano e á
cerebro para o estudo do solución dalgunhas patoloxías.
comportamento e a solución
dalgunhas patoloxías.

▪a
▪c
▪e
▪g
▪i

▪ B2.7. Bases xenéticas da ▪ PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes ▪ CMCCT
diferenza entre a conduta xenéticos que interveñen na conduta, e investiga e
feminina e a masculina.
valora se estes teñen efectos distintivos entre a
▪ B2.8. Doenzas causadas por conduta feminina e a masculina.
alteracións xenéticas. Anomalía ▪ PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia ▪ CCL
na conduta. Síndromes.
das alteracións xenéticas coas doenzas que
producen modificacións e anomalías na conduta,
utilizando o vocabulario técnico preciso:
mutación, trisomía, monosomía, deleción, etc.
▪ PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en ▪ CD
internet acerca de distintos tipos de doenzas ▪ CMCCT
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.

▪b
▪c
▪d
▪h

▪ B2.9. Sistema endócrino. ▪ PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un ▪ CMCCT
Glándulas e hormonas, e mapa conceptual do sistema endócrino, apreciando ▪ CSIEE
influencia
na
conduta. a súa influencia na conduta humana e os seus
Influencia na diferenza entre a
trastornos, por exemplo: hipófise e depresión,
conduta feminina e a masculina.
tiroide e ansiedade, paratiroide e astenia,
suprarrenais e delirios, páncreas e depresión,
sexuais e climaterio, etc.
▪ PSB2.5.2. Investiga as diferenzas endocrinolóxicas ▪ CSC
entre homes e mulleres, e os seus efectos na
conduta, valorando o coñecemento destas
diferenzas como un instrumento que permite un
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entendemento e unha comprensión mellores entre
as persoas de diferente sexo.
SEGUNDA AVALIACIÓN
Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria
▪b
▪d
▪e
▪g
▪h
▪l
▪m

▪ B3.1. Percepción: elementos e
fases do proceso.
▪ B3.2. Teorías sobre a percepción:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo
e
neuropsicoloxía.
▪ B3.3. Leis da percepción da
Gestalt.
▪ B3.4. Ilusións ópticas e
trastornos perceptivos.
▪ B3.5. 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.

▪ PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que ▪ CMCCT
interveñen no fenómeno da percepción
(estímulo, sentido, sensación e limiares de
percepción), recoñecéndoos dentro das fases do
proceso perceptivo (excitación, transdución,
transmisión e recepción).
▪ PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das ▪ CAA
principais teorías acerca da percepción: ▪ CCEC
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e
neuropsicoloxía.
▪ PSB3.1.3. Elabora unha presentación con ▪ CSIEE
medios audiovisuais e en colaboración
grupal, desenvolvendo a súa iniciativa persoal e
as leis gestálticas da percepción, valorando a súa
achega conceptual e identificando exemplos
concretos de como actúan (por exemplo, a
través de obras pictóricas ou fotografías).
▪ PSB3.1.4. Procura e selecciona información, ▪ CD
utilizando páxinas web, acerca dalgúns tipos de
ilusións ópticas, diferenciándoas dos trastornos
perceptivos como as alucinacións e a agnosia.
▪ PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns fenómenos ▪ CD
perceptivos, como a constancia perceptiva, a
percepción subliminar e extrasensorial, o
membro fantasma e a percepción por estimulación
eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo de
Dobelle) entre outros, e expón as súas
conclusións a través de soportes de presentación
informáticos.

▪b
▪d
▪e
▪h

▪ B3.6. Factores individuais e
sociais que inflúen na
percepción.

▪b
▪d
▪e
▪g
▪m

▪ B3.7. A memoria. Atención ▪ PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de atención e
e concentración.
concentración como puntos de partida da memoria,
distinguindo os tipos de atención e os tipos de
▪ B3.8. Tipos de atención.
alteración que poden sufrir.
▪ B3.9. Alteracións da atención.
▪ B3.10. Tipos de memoria. ▪ PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para
Relación entre eles e utilidade deseñar e elaborar, con medios informáticos, un
que teñen na aprendizaxe cadro comparativo sobre diferentes tipos de
memoria (sensorial, MCP e MLP), analizando a
humana.
correspondencia entre elas e valorando a utilidade
▪ B3.11. Esquecemento: causas.
▪ B3.12. A memoria e os efectos que teñen na aprendizaxe humana.
producidos nela por desuso, ▪ PSB3.3.3. Procura e selecciona información
interferencia, falta de motivación, en páxinas web e libros especializados, acerca
etc.
das

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

▪ CSIEE

▪ CAA
▪ CD
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principais causas do esquecemento, tales como as
fisiolóxicas, as producidas por lesións, por
represión, por falta de procesamento, por contexto
inadecuado, etc., e elabora conclusións.
▪ PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia ▪ CCL
dalgúns dos efectos producidos na memoria por
desuso, interferencia, falta de motivación, etc., e
expón as súas consecuencias de xeito
argumentado.
▪ PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios ▪ CD
audiovisuais,
algunhas
distorsións
ou
alteracións da memoria, como a amnesia, a
hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos,
desenvolvendo a súa capacidade emprendedora.

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento
▪b
▪d
▪e
▪g
▪h
▪m

▪ B4.1. Teorías da aprendizaxe: ▪ PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para ▪ CSIEE
condicionamento
confeccionar, utilizando medios informáticos,
clásico;
aprendizaxe
por un cadro comparativo das teorías da
ensaio-erro; condicionamento aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e
instrumental; teoría cognitiva; Watson); aprendizaxe por ensaio-erro
aprendizaxe social.
(Thorndike); condicionamento instrumental
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt
▪ B4.2.
Técnicas
de
condicionamento
na (Khöler); aprendizaxe social ou vicaria
(Bandura), etc.
publicidade.
▪ B4.3. Factores que inflúen na ▪ PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da ▪ CCEC
aprendizaxe:
coñecementos aplicación das técnicas de condicionamento na ▪ CD
previos adquiridos, capacidades, publicidade, mediante a localización destas últimas
personalidade, estilos cognitivos, en exemplos de casos concretos, utilizados nos
motivación, actitudes e valores.
medios de comunicación audiovisual.
▪ PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos ▪ CCL
factores que inflúen na aprendizaxe, como por
exemplo os coñecementos previos adquiridos, as
capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos,
a motivación, as actitudes e os valores.

▪b
▪d
▪e
▪g
▪m

▪ B4.4. Teorías actuais sobre a ▪ PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais dalgunhas ▪ CAA
intelixencia: teoría factorial de das actuais teorías sobre a intelixencia, valorando
Spearman, multifactorial de as achegas que no seu estudo tivo cada unha
Thurstone, e teorías de Cattell, delas, como por exemplo a teoría factorial de
Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
Spearman, a multifactorial de Thurstone e as de
▪ B4.5. Fases do desenvolvemento Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.
da intelixencia segundo J. ▪ PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para ▪ CSIEE
Piaget.
elaborar un esquema explicativo sobre as fases do
▪ B4.6. O CI e os problemas da desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget,
medición da intelixencia.
valorando a importancia das influencias xenéticas
▪ B4.7. Procesos cognitivos e do medio neste proceso.
superiores:
pensamento,
▪ PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que ▪ CD
razoamento e creatividade.
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.

82

Departamento
FILOSOFÍA

Asunto

De-I-2

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Curso
2022-2023

▪ PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, ▪ CCEC
apreciando a validez tanto do razoamento como da
creatividade na resolución de problemas e na toma
de decisións.
▪b
▪h

▪ B4.8. A intelixencia emocional
e as súas competencias.

▪a
▪b
▪h
▪m

▪ B4.9. Posibilidades, alcance, ▪ PSB4.4.1. Avalía, en traballo grupal, as ▪ CMCCT
límites e perigos da intelixencia vertentes positivas e negativas das aplicacións da ▪ CSIEE
artificial.
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.

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

TERCEIRA AVALIACIÓN
Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.
▪b
▪d
▪e
▪g
▪m

▪ B5.1. Teorías sobre a motivación: ▪ PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información ▪ CAA
momeostática; das necesidades; acerca
das
teorías
da
motivación
do incentivo; cognitivas; (homeostática; das necesidades; do incentivo;
psicanalíticas; humanistas.
cognitivas;
psicanalíticas;
humanistas),
▪ B5.2. Causas da frustración. utilizando mapas conceptuais, e elabora
Clasificación dos conflitos de conclusións.
Lewin.
▪ PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar ▪ CSIEE
▪ B5.3.
Alternativas
á
unha presentación, con medios informáticos,
frustración: agresión, logro acerca das causas da frustración, partindo da
indirecto, evasión, depresión ou clasificación dos conflitos de Lewin e valorando as
aceptación.
respostas alternativas a esta, como a agresión, o
▪ B5.4. Motivación e consecución logro indirecto, a evasión, a depresión ou a súa
aceptación (tolerancia á frustración).
de logros no ámbito laboral e
no educativo.
▪ PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, ▪ CSIEE
sobre a importancia da motivación no ámbito
laboral e educativo, analizando a relación entre
motivación e consecución de logros.

▪b
▪d
▪e
▪g
▪h
▪m

▪ B5.5. Teorías da personalidade ▪ PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas e ▪ CAA
▪ B5.6. Fases do desenvolvemento diferenzas, as teorías da personalidade, como as
provenientes da psicanálise, o humanismo, as
da personalidade
▪ B5.7. Métodos de avaliación da tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo,
personalidade e as súas valorando as achegas que cada unha delas realizou
no coñecemento da natureza humana.
limitacións.
▪ B5.8. Relación entre a conciencia ▪ PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para ▪ CSIEE
realizar unha presentación, a través de medios
e os procesos inconscientes.
▪ B5.9. Drogas; alteracións de audiovisuais, sobre as fases do desenvolvemento
da personalidade, por exemplo segundo a teoría
conciencia e de personalidade.
psicanalista, e elaborar conclusións sobre os
▪ B5.10. Identidade e autoestima.
cambios que se producen en cada unha delas.
▪ PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as ▪ CMCCT
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.).
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▪ PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación ▪ CCL
entre a función da conciencia e os procesos
inconscientes, analizando algúns fenómenos
inconscientes, como os soños ou a hipnose.
▪ PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre os ▪ CSC
estados alterados de conciencia provocados polas
drogas, valorando criticamente a súa influencia
nas alteracións da personalidade, e presenta as
súas conclusións de maneira argumentada.
▪ PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre ▪ CSIEE
identidade e autoestima, valorando criticamente a
importancia do concepto de si mesmo/a e as
repercusións que iso ten no desenvolvemento
persoal e vital.
▪b
▪c
▪e
▪g
▪h
▪m

▪ B5.11. Perspectivas, modelos de ▪ PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de ▪ CMCCT
estudo e métodos usados para estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os
tratar as psicopatoloxías.
métodos utilizados por cada unha delas.
▪ B5.12. Trastornos en relación
PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para ▪ CAA
ás necesidades biolóxicas e ás
realizar un cadro esquemático, en colaboración
adiccións.
grupal e utilizando medios informáticos,
▪ B5.13. Trastornos en relación acerca das características relativas a algúns
ás emocións.
tipos de trastornos, por exemplo os asociados
▪ B5.14. Trastornos en relación a ás necesidades biolóxicas e ás adiccións
elementos corporais.
(sexuais, alimentarias, drogodependencias,
▪ B5.15. Trastornos en relación á etc.), ás emocións (ansiedade e depresión), a
elementos
corporais
(psicosomáticos,
personalidade.
somatomorfos
e
disociativos),
á
personalidade
▪ B5.16. Trastornos en relación
(esquizoide,
paranoide,
limítrofe,
dependente,
ao desenvolvemento evolutivo.
narcisista, antisocial, etc.), ao desenvolvemento
evolutivo (autismo, atraso mental, déficit de
atención e hiperactividade, da aprendizaxe,
asociados á vellez), etc.

▪b
▪d
▪e
▪g
▪h

▪ B5.17. Compoñentes hereditarios ▪ PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos (sentimento, ▪ CCL
e aprendidos dos afectos.
emoción e paixón), especificando os seus
▪ B5.18. Relación entre emoción determinantes hereditarios e aprendidos, e
analizando a relación entre emoción e cognición.
e cognición.
▪ B5.19. Emocións primarias, ▪ PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, ▪ CCL
secundarias e autoconscientes.
noxo, alegría, tristura, ira, sorpresa, etc.) e
▪ B5.20. Teorías sobre a secundarias (ansiedade, hostilidade, humor,
emoción, como experiencia, felicidade, amor, etc.), distinguíndoas das
como comportamento ou como emocións autoconscientes (culpa, vergoña, orgullo,
suceso
fisiolóxico.
A etc.).
psicoafectividade e o equilibrio
▪ PSB5.4.3. Realiza un cadro comparativo sobre ▪ CSC
da persoa.
as teorías sobre a emoción, por exemplo como
▪ B5.21. Trastornos e problemas experiencia, como comportamento ou como suceso
emocionais.
fisiolóxico, valorando a importancia da
psicoafectividade no equilibrio da persoa.
▪ PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns ▪ CD
trastornos emocionais (indiferenza emocional,
dependencia afectiva, trastorno maníacodepresivo, descontrol emotivo, etc.) e problemas
emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés,
depresión, etc.), exemplificando a través dalgún
soporte audiovisual, e elabora as súas
conclusións.
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▪ B5.22.
Importancia
da ▪ PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia que, ▪ CSC
afectividade e da sexualidade no desenvolvemento e na maduración da persoa,
na maduración da persoa. teñen a afectividade e a sexualidade, como
Psicoloxía da sexualidade.
dimensións esenciais do ser humano, e describe os
▪ B5.23. Comunicación emocional: aspectos fundamentais da psicoloxía da
sexualidade: fisioloxía da resposta sexual, conduta
linguaxe verbal e non verbal.
sexual, etc.
▪ PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da linguaxe ▪ CCL
verbal e non verbal como medios de comunicación
emocional na nosa vida cotiá, e expón de xeito
claro e argumentado as súas conclusións.
Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións

▪a
▪b
▪c
▪g

▪ B6.1. Impacto das diferenzas ▪ PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais ▪ CSC
culturais no comportamento e o seu impacto no comportamento das persoas
individual: a súa influencia nos ao exercer a súa influencia nos esquemas
esquemas cognitivos, na cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do
personalidade e na vida afectiva.
ser humano.
▪ B6.2. Proceso de socialización. ▪ PSB6.1.2. Realiza unha presentación, colaborando ▪ CD
Influencia no desenvolvemento en grupo e utilizando medios informáticos, sobre o
persoal dos grupos, os papeis e proceso de socialización humana e a influencia dos
os status sociais.
grupos, os papeis e os status sociais no
▪ B6.3. Orixe social das actitudes desenvolvemento da persoa.
persoais.
Influencia
en
condutas violentas en distintos ▪ PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das ▪ CSC
actitudes persoais, valorando a súa utilidade para
ámbitos.
a predición da conduta humana e a súa influencia
▪ B6.4. Roles sociais de xénero e
en condutas de violencia escolar, laboral,
as súas consecuencias no
doméstica e de xénero, entre outras.
pensamento e na conduta do
home e da muller

▪a
▪b
▪c
▪d
▪e
▪g
▪h
▪m

▪ B6.5. Procesos psicolóxicos de ▪ PSB6.2.1. Procura e selecciona información en ▪ CD
masas:
internet acerca das características da conduta
impulsividade,
intolerancia, do individuo inmerso na masa, tales como
inconsciencia,
falta
de impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta
perseveranza, volubilidade e de perseveranza, volubilidade e falta de
falta de capacidade crítica.
capacidade crítica, entre outras.
▪ B6.6. Estudo psicolóxico das ▪ PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información ▪ CSC
masas de Gustav Le Bon. acerca do estudo psicolóxico das masas,
Contaxio de sentimentos e realizado por Gustav Le Bon, e elabora
emocións, e perda temporal da conclusións acerca do poder da persuasión, o
personalidade individual e contaxio de sentimentos e emocións que se
consciente da persoa.
produce nas masas e os seus efectos na perda
▪ B6.7. Psicoloxía de Erikson e a temporal da personalidade individual e
súa explicación das condutas consciente da persoa.
radicais e irracionais nalgúns
▪ PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e ▪ CSC
grupos.
destaca algunhas das causas psicolóxicas
▪ B6.8. Medidas para previr a
explicativas que sinala acerca dos actos terroristas
conversión das persoas en masa.
ou do pensamento radical e irracional que se
pon de manifesto en seguidores/as de equipos
deportivos, artistas, grupos políticos, relixiosos,
etc.
▪ PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración ▪ CSC
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.
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▪ B6.9. Aplicación da Psicoloxía no ▪ PSB6.3.1. Comenta e aprecia a importancia da ▪ CSIEE
mundo laboral. Recursos aplicación da psicoloxía no mundo laboral, en
humanos: selección de persoal, temas tales como os aspectos psicolóxicos que
integración na empresa, e inflúen na produtividade e no desenvolvemento
evolución persoal e profesional.
empresarial, a importancia dos métodos e das
▪ B6.10. Aplicación da psicoloxía técnicas psicolóxicas para a selección de
no mundo laboral. Factores persoal segundo os perfís laborais e a
psicolóxicos e desenvolvemento resolución de conflitos, etc.
laboral:
adaptación, ▪ PSB6.3.2. Procura e selecciona información sobre ▪ CSIEE
innovación,
traballo recursos humanos: selección de persoal e
colaborador,
xestión
de desenvolvemento de programas profesionais
coñecementos,
creatividade, favorecedores da integración do persoal
autoestima, proposición de retos, traballador na empresa, e a súa evolución
motivación,
fomento
da persoal e profesional.
participación, autonomía e
xeración de ambientes creativos. ▪ PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores ▪ CCL
▪ B6.11. Aplicación da psicoloxía psicolóxicos que inflúen no desenvolvemento
no mundo laboral. Riscos da laboral, como a adaptación, a innovación, o
saúde psicolóxica laboral.
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.
▪ PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet, acerca ▪ CD
dos principais riscos da saúde laboral, como son o
estrés, a ansiedade, o mobbing e a síndrome de
Burnout.

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. CONTIDOS MÍNIMOS.
(Sempre referidos a aqueles que se desenvolvan de facto ao longo do curso)

O alumno/a deberá avaliar positivamente cando menos na metade dos estándares básicos de aprendizaxe de cada
unidade didáctica (comprobados a través das tarefas propostas na aula e no caderno do alumno) para obter a
cualificación de suficiente na materia.
Bloque de contido
BLOQUE 1
A psicoloxía
como ciencia

%
asignado

Estándares de aprendizaxe avaliables
o Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da Psicoloxía,
identificando as diferentes pólas en que se desenvolven (clínica e da
saúde, da arte, das actividades físico-deportivas, da educación, forense,
da intervención social, ambiental, etc.) investigando e valorando a súa
aplicación nos ámbitos de atención na comunidade, como na familia e
infancia, terceira idade, discapacidades, muller, xuventude, minorías
sociais e inmigrantes, cooperación para o desenvolvemento, etc.
o Describe e aprecia a utilidade das diferentes técnicas e
metodoloxías de investigación psicolóxica, explicando as características
de cada unha delas, como son os métodos comprensivos (introspección,
fenomenoloxía, hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámica de
grupos…) e obxectivos (observación, descrición, experimentación,
explicación, estudios de casos, etc.).
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3.2. Explica as seguintes teorías: Psicanálise, Condutismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt, Humanismo e Psicobioloxía.
20%

BLOQUE 2
Fundamentos
biolóxicos
da conduta

20%

BLOQUE 3
Procesos
cognitivos
superiores:
Aprendizaxe,
intelixencia
e
pensamento)

BLOQUE 4
A construcción do

20%

o Explica a influenza dos compoñentes xenéticos que interveñen na
conduta e investiga e valora se estes teñen efectos distintivos entre a
conduta feminina e masculina.
o Relaciona e aprecia a importancia das alteracións xenéticas coas
enfermidades que producen modificacións e anomalías na conduta,
utilizando o vocabulario técnico preciso: mutación, trisomía,
monosomía, deleción, etc.
5.2. Explica as diferenzas endocrinolóxicas entre homes e mulleres e os
seus efectos na conduta, valorando o coñecemento destas diferenzas
como un instrumento que permite un mellor entendemento e comprensión
entre as persoas de diferente xénero.

1.1. Distingue e relaciona os diferentes elementos que interveñen no
fenómeno da percepción (estímulo, sentido, sensación e umbrais de
percepción), recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo
(excitación, transdución,
transmisión e recepción).
2.1. Discirne e elabora conclusións sobre a influenza dos factores
individuais (motivación, actitudes, intereses) e sociais (cultura, hábitat)
no fenómeno da percepción, utilizando, por exemplo, os experimentos
sobre prexuízos realizados por Allport y Kramer.
3.1. Relaciona os conceptos de atención e concentración, como puntos de
partida da memoria, distinguindo os tipos de atención que existen e os
tipos de alteración que poden sufrir.

1.1. Confecciona un cadro comparativo das diferentes teorías da
aprendizaxe:
Condicionamento Clásico (Pavlov e Watson), aprendizaxe por EnsaioErro (Thorndike), Condicionamento Instrumental (Skinner), Teoría
Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) e aprendizaxe Social ou Vicario
(Bandura), entre outros.
1.3. Describe e valora a importancia dos factores que inflúen na
aprendizaxe, como
p. ex. Os coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a
personalidade, os estilos cognitivos, a motivación, as actitudes e os
valores.
2.2. Realiza un esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento
da intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia das
influenzas xenéticas e do medio neste proceso.
2.4. Analiza que é o pensamento, apreciando a validez tanto do
razoamento como da creatividade na resolución de problemas e a toma
de decisións.
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.

1.3. Argumenta sobre a importancia da motivación no ámbito laboral e
educativo, analizando a relación entre motivación e consecución de
logros.
2.1. Describe, establecendo semellanzas e diferenzas, as diferentes
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teorías da personalidade, como as provenientes da Psicanálise, o
Humanismo, as Tipoloxías, o Cognitivismo e o Condutismo, valorando as
aportacións que cada unha delas realizou no coñecemento da natureza
humana.
2.3. Analiza, valorando criticamente, as limitacións de algúns 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 (16FP, NEO-PI-R, MMPI) e as técnicas
fisiolóxicas (tomografías, p. ex.), etc.
3.1. Describe diferentes perspectivas e modelos de estudo da
psicopatoloxía, reflexionando sobre os métodos utilizados por cada unha
delas.
o Explica os distintos tipos de afectos (sentimento, emoción e paixón)
especificando os seus determinantes hereditarios e aprendidos e
analizando a relación entre emoción e cognición.
o Describe as emocións primarias (medo, asco, alegría, tristeza, ira,
sorpresa) e
secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, felicidade, amor),
distinguíndoas das emocións autoconscentes (culpa, vergoña, orgullo).
4.4 Coñece algúns trastornos emocionais (indiferenza emocional,
dependencia afectiva, trastorno maníaco-depresivo e descontrol emotivo,
entre outros), e problemas emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés,
depresión, etc.) exemplificándoos a través de algún soporte audiovisual
e elaborando as súas
conclusións.
5.1 Identifica e aprecia a importancia que, no desenvolvemento e
maduración do individuo, teñen a afectividade e a sexualidade, como
dimensións esenciais do ser humano, describindo os aspectos
fundamentais da psicoloxía da sexualidade:
fisioloxía da resposta sexual, conduta sexual, etc.
5.2 Describe a importancia da linguaxe verbal e non verbal como medios
de comunicación emocional na nosa vida cotián, expoñendo de forma
clara y argumentada as súas conclusións.
1.1. Analiza e valora as diferenzas culturais e o seu impacto no
comportamento dos individuos ao exercer a súa influenza nos esquemas
cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do ser humano.
1.3. Coñece a orixe social das actitudes persoais, valorando a súa
utilidade para a predición da conduta humana e a súa influenza en
condutas de violencia escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre
outras.
3.1. Valora a aplicación da Psicoloxía no mundo laboral, en temas tales
como: os aspectos psicolóxicos que inflúen na produtividade e
desenvolvemento empresarial, a importancia dos métodos e técnicas
psicolóxicas para a selección de persoal segundo os perfiles laborais e a
resolución de conflitos, entre outros.
3.4. Concreta os principais riscos da saúde laboral, como son o estrés, a
ansiedade, o mobbing e o síndrome de Burnout

RECURSOS DIDÁCTICOS.
•

Libro de texto Editorial Xerais (2016).-

•
•

O portafolio ou caderno de clase (Ou blog) como guía de aprendizaxe propia.
Materiais seleccionados polo profesorado e postas ao dispor do alumnado na aula virtual.
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AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria.
1. Procedementos de avaliación inicial.Será a resultante das sesións de presentación individual do alumnado nas dúas primeiras semanas do curso;
a valoración do seu percorrido na súa anterior etapa e a realización dunha proba escrita. Proba tipo test ou
que conteña preguntas curtas relacionadas cos estándares.
O resultado da mesma será comunicado ás familias a través da actividade de titoría correspondente: ben sexa
na reunión inicial do curso ou en entrevista persoal. Pretendemos detectar as necesidades educativas do
grupo así como, a toma de medidas de reforzo que se necesiten.
2.- Procedemento avaliación continua.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 portafolios – caderno
de clase ou dosieres – blogs 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.
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 portafolio pode realizarse en papel ou en formato dixital (blog).
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
- Actividades do libro ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos na unidade.
- 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.
Poderase realizar mínimo dun exame por trimestre, dependendo dos contidos tratados en cada avaliación.
Eses mesmos contidos de cada avaliación, poderán ser avaliados a través do mencionado portafolio. Tamén
son ferramentas de avaliación traballos de investigación sobre un tema proposto polo profesor facendo uso
das TIC. Este traballo de investigación poderá ser obxecto de exposición e defensa ulterior por parte do
alumnado. Como mecanismo de control e seguimento da comprensión da materia por parte do alumnado,
poderanse facer probas de carácter oral, así como, revisión periódica do caderno de clase (portafolio)...
Cualificación (de probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno ou portafolio, observación.
As probas escritas avaliarán o grao de dominio dos contidos tratados, pero, igualmente, as estratexias de
traballo abordadas (análise de textos seleccionados polo profesor e relacionados cos contidos do currículo
sobre os que se farán preguntas para determinar o grado de comprensión dos mesmos, definición de
conceptos, preguntas curtas ou tipo test, preguntas algo máis longas ..... ). Estas probas representan na
cualificación un 40% da nota da avaliación .
Os traballos de investigación individuais ou colectivos avaliarán as aprendizaxes relativas a busca de
información, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado, coherente e accesible para o conxunto
da clase. O traballo no caderno de clase permitirá avaliar o interese pola materia e actitude fronte aos contidos
da mesma. Estes traballos representan na cualificación un 40% da nota da avaliación.
A asistencia e participación activa no traballo da aula: poderanse facer preguntas de carácter oral, que
avaliarán o grao de atención na clase, así como, a comprensión efectiva dos contidos de esta materia. Os
procedementos de avaliación recollidos neste grupo representarán na cualificación ata un 20% da nota da
avaliación.
(NOTA.- Algunha das ferramentas citadas arriba podería non poderse realizar en todas as avaliacións. En tal
caso a porcentaxe que lle correspondería repartirase proporcionalmente entre as outras que si se levaran a
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cabo)
Recuperarase unha avaliación non superada ben a través dunha proba de recuperación que reflicta os contidos
desa avaliación ben superando con solvencia a seguinte avaliación. Nesta segunda vía, de suspender dúas
avaliacións consecutivas ou a terceira avaliación inxustificadamente, haberá que superar a proba escrita
correspondente na avaliación final.
3.- Procedemento avaliación final
Como manifestamos máis arriba, o alumnado que non superara dúas avaliacións consecutivas ou a terceira
inxustificadamente, realizarán unha proba final so das avaliacións non superadas durante o curso. Será unha
proba escrita similar ás ordinarias de avaliación, que pode ir acompañada, si é o caso, da entrega dos traballos
que o alumno teña pendentes (Entregando o que non recolleu no portafolio ou o equivalente que fixe o
profesor) . Teranse en conta para esa avaliación todos os estándares abordados nas avaliacións pendentes.
A cualificación final da convocatoria ordinaria de xuño será a media ponderada das tres avaliacións (1ª*0,25
+ 2ª*0,35 + 3ª*0,40), redondeándose ao enteiro seguinte a partir do 0.5.
4.- Procedemento de avaliación extraordinaria
Realizarase unha proba escrita na que se recollan - a través de preguntas semellantes ás dos exames do curso
– os contidos mínimos da materia. Esta proba poderase combinar con traballos de investigación individuais
sobre algún dos temas abordados ao longo do ano, así como, a exposición oral da mesma de xeito ordenado e
coherente.
A cualificación final será a media ponderada do resultado da proba e do resultado do traballo de investigación
(60% o exame e 40% o traballo) . A nota final redondéase ao enteiro seguinte a partir do 0,5
* NOTA IMPORTANTE.- “Todo traballo escrito elaborado autonomamente polo alumnado - en exercicio
da procura de información de varias fontes, da elaboración de argumentos e, en xeral, no desenvolvemento de
diversas habilidades - xa sexa en “soporte papel” ou en “soporte dixital”, será avaliado negativamente (coa
cualificación mais baixa que se contempla na lexislación a tal efecto) no caso de detectarse nos seus contidos
frases, parágrafos, apartados... copiados textualmente, ou con lixeiras modificacións, omitindo as
chamadas, citas e referencias expresas ás fontes das que se tomaron tales partes do traballo (Cando non o
traballo na súa totalidade). De producirse unha reiteración da mesma práctica considerarase cualificada
negativamente a materia na convocatoria ordinaria de xuño.”
De igual maneira o feito de descubrir a un/unha alumno/a copiando no exame será razón suficiente para
ser avaliado negativamente (coa cualificación mais baixa que se contempla na lexislación a tal efecto).

5.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE.

Considerando este aspecto fundamental na nova concepción do proceso de ensino-aprendizaxe, desde este
Departamento intentarase ser flexible na metodoloxía por medio da realización de actividades adaptadas ás
capacidades e necesidades dos alumnos/as, así como a adecuación do material didáctico cando sexa oportuno. Así
mesmo, axustarase a temporalización á evolución dos grupos no proceso de ensino-aprendizaxe.
Instrumentos concretos e medidas complementarias de atención á diversidade nas materias de Secundaria
(non excluídos nas de Bacharelato) son:
•
Variedade metodolóxica.
•
Variedade de actividades de reforzo e afondamento.
•
Multiplicidade de procedementos de avaliación da aprendizaxe.
•
Diversidade de mecanismos de recuperación.
•
Revisión trimestral por parte dos alumnos do desenvolvemento da programación.
•
Traballo en pequenos grupos.
•
Traballos voluntarios.
Estes instrumentos poden ser completados con algunhas outras medidas que permitan unha atención á
diversidade axeitada, como poderían ser:
•
Facer unha detallada avaliación inicial.
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Favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe no aula.
Insistir nos reforzos positivos para mellorar a autoestima.
Aproveitar as actividades fóra do aula para lograr unha boa cohesión e integración do grupo.
No Bacharelato, a atención á diversidade non ten a mesma consideración que nas etapas educativas
obrigatorias, xa que nestas a súa finalidade é asegurar a educación a todos os alumnos. En cambio, a intención
nestes cursos o a de permitir unha formación integral e específica, acorde coa especialización do alumnado. A
atención á posible diversidade do alumnado debe ser abordada desde dous aspectos:
A nivel de grupo: A mesma natureza do Bacharelato, na súa optatividade determina unha multiplicidade de
itinerarios que o alumnado pode seguir. Isto, por unha banda, produce unha diversidade de coñecementos e
materias dentro do mesmo grupo. O profesor adaptará os contidos do temario para adecualos á formación
propia do grupo (modalidade de bacharelato e optativas de cada subgrupo).
A nivel individual: A atención á diversidade realízase dentro da aula, último ámbito de concreción do
currículo. Así, en cada caso concreto, atendendo ás carencias e habilidades concretas, os intereses e
coñecementos previos do alumnado, o profesor deberá plasmar estratexias concretas a través das actividades
de aula:
•
Actividades de captación de ideas previas, a realizar periodicamente e ao comezo de cada unidade
didáctica (exposición oral de ideas, debates, disertacións sobre un tema, etc.).
•
Actividades de ampliación, para os alumnos que as precisen ou desexen profundar nalgún dos temas
tratados no aula (recomendación de lecturas, comentario de textos, exercicios).
•
Actividades de reforzo, que o alumno proporcionará en cada momento ao alumno concreto
(exercicios de comprensión, de menor dificultade ou de temas máis amenos ou cotiáns).
•
Actividades para mellorar os procedementos, que leven consigo unha mellor asimilación dos contidos
(esquemas, resumos, redacción, mapas conceptuais), que se lle proporcionarán ao alumno concreto.
•
•
•

6.- ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs.
As tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) inciden de forma cada vez máis determinante na vida
das persoas, e pola tanto na da educación, que debe formar cidadáns para exercer as súas competencias na nova
sociedade. A Unión Europea e a UNESCO propuxeron mellorar a calidade e a eficacia dos sistemas de educación e
de formación, o que implica mellorar a capacitación dos docentes, desenvolver as aptitudes necesarias para a
sociedade do coñecemento, garantir o acceso de todos ás tecnoloxías da información e a comunicación . A LOE no
artigo 157. Recursos para a mellora das aprendizaxes e apoio ao profesorado, no seu apartado f) fala do
“establecemento de programas de reforzo da aprendizaxe das tecnoloxías da información e a comunicación”.
O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria
na Comunidade Autónoma de Galicia, no artigo 4o.e fala de “adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación”. No artigo 18.3.i di que os centros no seu proxecto
educativo incluirán o “Plan de integración das tecnoloxías da información e da comunicación”. O mesmo Decreto
establece como unha das competencias básicas o “tratamento da información e competencia dixital”.
Polo tanto non estamos só ante un fenómeno social, cultural e económico senón que agora o novo marco
legal de educación concede un carácter prioritario ao uso das TIC. A competencia tratamento da información e
competencia dixital consiste esencialmente en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar
información, e para transformala en coñecemento. Daquela o dominio das TIC vaise facendo tan esencial como o
das técnicas instrumentais clásicas. Todo iso esixe transformacións que afectan á globalidade do proceso educativo
nos seus aspectos metodolóxicos, organizativos, de xestión e curriculares.
En Consonancia con estas directrices debemos preparar a alumnado a fin de que sexan capaces de
comprender as novas tecnoloxías e poidan así prestar apoio ao desenvolvemento social e mellorar a produtividade
económica. Introducimos cambios no plan de estudos para a mellora das competencias básicas en materia de
alfabetización, grazas á tecnoloxía e á inclusión da creación de competencias en TIC. Isto supoñerá cambios na
práctica pedagóxica como a utilización de distintas tecnoloxías, instrumentos e “e-contidos” como parte das
actividades dunha clase enteira, dun grupo de estudantes ou de estudantes sós.
O desenvolvemento destas competencias básicas de tecnoloxía dixital así como a capacidade para escoller e
utilizar métodos educativos apropiados xa existentes, xogos, adestramento e práctica, e contido web en aulas con
instalacións específicas para complementar os obxectivos do plan de estudos estándar, os enfoques de avaliación, os
plans de unidades e os métodos didácticos. Os docentes fixemos tamén un esforzo para sermos capaces de utilizar as
TIC para efectuar a xestión dos datos da clase e efectuar a nosa propia formación profesional.
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As propostas desta programación, no que a adquisición de coñecementos se refire, queren facer fincapé na
profundidade da comprensión máis que na amplitude do contido, e esixen tamén avaliacións que se centren na
aplicación do que se aprendeu para facer fronte aos problemas do mundo real. O cambio de avaliación céntrase na
solución de problemas complexos e comprende a integración de avaliacións nas actividades permanentes da clase. A
pedagoxía da clase comprende a aprendizaxe en colaboración, baseado no exame de problemas e a realización de
proxectos, no que os estudantes examinan un tema a fondo e aportan os seus coñecementos para responder a
interrogantes, temas e problemas complexos e cotiáns. O ensino céntrase no estudante e o papel do docente consiste
en estruturar as tarefas relativas aos problemas, guiar a comprensión dos alumnos e apoiar os proxectos que estes
realizan en colaboración. Ao asumir esta función axudamos aos estudantes a crear plans e solucións de proxectos,
aplicalos e supervisalos. Para contribuír á comprensión dos conceptos clave por parte dos alumnos, os docentes
utilizaremos instrumentos tecnolóxicos abertos e específicos das disciplinas ensinadas.
Para conseguir, por último, converter ao noso alumnado en creador de coñecemento algunhas
competencias como a solución de problemas, a comunicación, a colaboración, o espírito crítico e a expresión
creativa convértense, de seu, en obxectivos desta programación e pasan a ser, por conseguinte, obxectos dos novos
métodos de avaliación. Posiblemente, o obxectivo máis importante é que os estudantes poidan determinar as súas
propias metas e plans de aprendizaxe, isto é que posúan a capacidade para determinar o que xa saben, avaliar os
seus puntos fortes e débiles, concibir un plan de aprendizaxe, centrarse nunha tarefa, efectuar o seguimento dos seus
propios progresos, aprender dos éxitos para seguir adiante e aprender dos fracasos para efectuar as correccións
necesarias.
Os docentes constrúen unha comunidade de aprendizaxe no aula, na que os alumnos constrúen as súas
propias competencias de aprendizaxe e contribúen á construción das alleas. De feito, as escolas transfórmanse en
organizacións de aprendizaxe nas que todos os presentes participan no proceso de aprendizaxe. Desde esta
perspectiva, os docentes son educandos experimentados e produtores de coñecementos continuamente dedicados á
experimentación e innovación pedagóxicas, en colaboración cos seus colegas e os expertos externos, para producir
novos coñecementos sobre as prácticas de ensino e aprendizaxe.
Este departamento ten en funcionamento e renovación constante unha aula virtual por cada materia e nelas
tentamos, en coherencia co escrito máis arriba, adaptar as nosas programacións tradicionais a este novo espírito
empregar todos estes recursos: http://www.edu.xunta.es/centros/iesneiravilas/aulavirtual/
•
Imaxes: facendo do traballo coa imaxe un elemento enriquecedor. Camiñamos cara a elaboración
por parte do alumnado e do profesorado das súas propias imaxes
•
Vídeos: material de traballo fundamental para os proxectos de reflexión e investigación en Ética
Cívica ou en Educación para a cidadanía...
•
Noticias: conectando os contidos coa realidade actual.
•
WebQuests: establecendo itinerarios de busca na internet a modo de investigación cooperativa
•
Scribd: con multitude de informacións e tratamento académico dos temas do programa
(maioritariamente alleas) que significamos nas nosas aulas virtuais para guiar a selección de
información do alumnado..., presentando ademáis os criterios de selección
•
Slideshare: coa mesma utilidade que o anterior pero centrado en presentacións...
•
Enquisas ou enquisas rápidas: moi útiles en avaliacións iniciais ou en motivacións para os inicios dos
temas..
•
Correos: para garantir a comunicación alumnado profesor fóra da aula
•
Outros blogs: Nos diferentes cursos da aula aparece unha listaxe de diferentes plataformas
especializadas na produción de material educativo para a filosofía en formato dixital
•
Colgar documentos e tarefas: dende determinadas probas que requiren o traballo do alumnado
como composicións filosóficas ou comentarios ate monográficos sobre algún asunto..
•
Realizar cuestionarios: probas...
•
Colgar recursos: dende apuntamentos para determinado autor ate resumes ou mapas conceptuais ou
bibliografía variada.
•
Diarios: máis aínda como obxectivo, queremos transformar o caderno diario tradicional por diariosblogs subidos á rede e máis interactivos
•
Crear bases de datos ou facer wikis: moi útil para a elaboración de traballos en grupo onde poden
facerse achegas entre os membros dese grupo sobre o traballo común que teñen que elaborar.
•
..
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7.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.1.- Visita ao Concello de Oleiros. Nas materias de educación para a cidadanía - incluído 1º de BAC -. Trataríase do
encontro dos rapaces e rapazas como cidadáns cos representantes da administración máis próxima.
2.- Visita ao Parlamento de Galiza. Tamén nas materias de educación para a cidadanía - incluído 1º de BAC -.
Visitas tipo que o Parlamento ten preparadas para os escolares...
Outras actividades que poidan xurdir ao fío do debatido nas aulas....

8.-ACHEGAS AO PLAN LECTOR.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.Fomentar a lectura como vehículo para desenvolver a capacidade de pensamento do alumnado.
Favorecer a lectura de obras literarias que aborden temas sociais ou políticos como medio para a
reflexión do alumnado.
◦ Divulgar o ensaio, por ser un xénero de gran importancia no desenvolvemento intelectual do alumnado.
◦ Favorecer a utilización da obra de arte en xeral (cine, literatura, pintura...) como un nivel de lectura
◦
◦

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES.◦
◦
◦
◦

◦

O departamento elaborará unha escolma de textos canónicos que pendurará nos respectivos cursos da
aula virtual do centro.
Elaboración dun catálogo de lecturas filosóficas que o alumnado ten á súa disposición na Biblioteca do
centro.
Sesións na Biblioteca nas que se explicará ao alumnado como facer uso dos manuais de Historia da
Filosofía, dicionarios de filosofía e outras obras de referencia.
Lectura diaria na clase de diferentes textos para análise das linguaxes específicas, os contextos sociais,
culturais e históricos dos mesmos, interpretacións e revisións críticas posteriores, e a comprensión e
valoración actual da lectura realizada.
Nas materias optativas do departamento, pularase a lectura de prensa, recollida de noticias e debate de
actualidade socioeconómica e política, tanto nacional como internacional

MATERIAIS E RECURSOS.Artigos da prensa.
Selección de artigos xurídicos das diferentes constitucións políticas de España e doutros países do
entorno.
◦ Selección de textos filosóficos de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Voltaire, Rousseau, Kant, ...
◦ Recomendación de obras literarias que aborden temas sociais e políticos:
▪
Castelao:Sempre en Galiza.
▪
E.Blanco-Amor: Xente ao lonxe.
▪
J.L.Sampedro : La sonrisa etrusca.
▪
Nélida Piñón: A república dos soños.
▪
J.Saramago: A caverna.
▪ R. Mate: Luces en la ciudad democrática
▪ ...
◦ Lecturas recomendadas:
▪
X.M.Domínguez : Para ser persona. Ed.Sinergia.
▪
Simonne de Bouveaur: O segundo sexo. Xerais.
▪
Leonardo Boff:El águila y la gallina. de. Trota.
▪
Historia del pensamiento filosófico y científico de Reale e Antiseri.
▪
Historia da Filosofía de N. Abaggnano.
▪
Historia da Filosofía .Ed.espasa-Calpe.
◦
◦
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Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora.
Psicología de Papalia.
Antropología de Marvin Harris
O comentario de texto .Ed.Xerais
La psicología que nos ayuda a vivir de Ma Jesús Alava Reyes
Obras completas de J.Angel Valente
Estética de David Estrada
Os castros de Neixón de Xurxo Ayán
Atlas de Filosofía .Herder
...

9.-AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.Coa autoavaliación pretendemos:
a) Fomentar a coordinación do profesorado
b) Mellorar a formación docente
c) Reforzar as medidas de atención a diversidade
d) Crear unha cultura autocrítica
Trátase de obxectivar o mais posible a valoración que nós e os destinatarios do noso traballo
podemos facer sobre a experiencia de todo o ano. Podemos empregar o seguinte modelo de cuestionario que
haberá que seleccionar: os correspondentes para os profesores e os propios do alumnado. O importante é o
exercicio de respondelo e contrastalo con outras persoas implicadas no proceso de aprendizaxe.
Contesta aos seguintes indicadores con 1 / 2 / 3 / 4 (de menos a mais)
INDICADORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

que :

1

2

3

4

Cumprimento da programación didáctica.
Informo dos criterios de avaliación e de cualificación.
Informo dos coñecementos mínimos.
Selecciono os contidos en función de cada grupo.
Programo actividades segundo os contidos.
Programo actividades segundo os distintos grupos.
Adopto estratexias metodolóxicas diversas atendendo á diversidade dos meus alumnos.
As relacións dentro da aula son correctas.
Fomento a colaboración entre os alumnos por medio do traballo en grupo.
Facilito estratexias de aprendizaxe.
Propoño un plan de traballo antes de cada unidade.
Utilizo medios audiovisuais.
Utilizo medios informáticos.
Aplico os criterios de cualificación establecidos na programación.
Sigo o plan programado para o fomento da lectura.
Corrixo e explico os traballos e outras actividades.
Coordínome cos demais profesores do Departamento.
Informo do rendemento escolar dos meus alumnos.
Informo do comportamento dos meus alumnos.
Despois de valorar a aprendizaxe dos meus alumnos, achego no Departamento propostas de mellora.
Coas sínteses dos diferentes diálogos vividos arredor deste cuestionario elaborarase unha conclusión na
◦
◦
◦

Enumeración das actuacións educativas realizadas e o seu grado de eficacia e cumprimento;
Unha síntese reflexiva sobre os logros conseguidos;
As dificultades atopadas;
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As causas desas dificultades;
Os aspectos que será preciso modificar e mellorar;
As propostas de innovación necesarias.

Perillo, Oleiros a 20 de setembro de 2022
Asdo.

Fernando Vidal Meijón
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