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HISTORIA DA FILOSOFÍA. 2º BACH. 
 

1.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

 
 

1.7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, por parte do 
alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes criterios concrétanse 
metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes que se repiten a través de todo o 
currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os criterios de avaliación pormenorizados que 
describe o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará tendo en conta estes oito criterios, aínda que se deberá ter 
en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe como as accións nas que este se pon de manifesto, son sempre 
complexas; de aí que cada criterio deba ser tomado como un complemento dos outros, como unha perspectiva desde 
a que completar todo o proceso de avaliación da aprendizaxe. 

 

1. 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. Este criterio transversal está 
tamén recollido en cada un dos estándares referidos a os 4 bloques de contidos curriculares que 
desenvolven os diferentes períodos históricos e autores. 

2. B.1.2.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 e Aplicar os coñecementos ao do contorno vital así tomar conciencia acerca da 
utilidade dos saberes académicos. Este criterio transversal está tamén recollido en cada un dos 
estándares referidos a os 4 bloques de contidos curriculares que desenvolven os diferentes períodos 
históricos e autores. 

3. B.1.3.Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos. 

4. B.1.4.Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófica. 

5. Coñecemento e comprensión dos problemas, teorías e autores do currículum (B2.1./ 
B2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3·.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./) 

6.  Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel de precisión, 
exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. 
(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./) 

7. Corroborar o grao de adquisición dunha perspectiva histórica que permita situar as ideas e 
acontecementos nun esquema xeral no que se integre a historia do pensamento en Occidente. Este 
criterio transversal está tamén recollido en cada un dos estándares referidos a os 4 bloques de



 
 

contidos curriculares que desenvolven os diferentes períodos históricos e autores. 
(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./) 

 
 

1.7.2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

1.7.2.1. AVALIACIÓN INICIAL E CONTINUA: 

 

Inicialmente o profesor/a debe tomar conciencia das circunstancias de cada alumno/a e das súas características psicolóxicas. Nesta 
avaliación inicial téñense en conta os datos persoais, familiares e ambientais, así como, os seus antecedentes académicos, datos psicolóxicos 
e médicos. É conveniente efectuar unha proba de carácter xeral, que permitirá coñecer o nivel inicial do alumnado e sopesar así o seu 
posterior progreso. Dita proba polo carácter histórico da disciplina coincide cos presocráticos e consiste nun test de vinte preguntas que 
amosará o grao de comprensión do alumnado. Para a realización da devandita proba, o alumnado terá a súa disposición na aula virtual do 
centro, unha serie de test e actividades cas que poder familiarizarse. O departamento pretende que a realización e avaliación do test inicial 
funcione máis ben coma unha proba de auto avaliación onde o alumnado comprobe a súa comprensión e ritmo de traballo. 

 
 

Concretando o peso específico na avaliación (indicado en porcentaxes) os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
 

1. Exames periódicos (75%) que terán unha estrutura idéntica ás probas ABAU utilizando, ademais, os seus mesmos criterios de 

avaliación. Pero sen a posibilidade de avaliar en cada exame os tres bloques históricos por razóns obvias. Polo que no primeiro trimestre, 
por exemplo, utilizarase só os estándares do primeiro bloque histórico. No segundo trimestre avaliarase os dous primeiros bloques históricos 
e no terceiro trimestre teremos en conta os tres bloques históricos aos que se refire o Grupo de Traballo da CIUGA. 

 
De todo iso resulta un EXAME ESTRUTURADO en tres partes: 
 

1. Estándar dun dos tres bloques históricos acompañado dun fragmento a 
comentar (obviamente, referido a dito estándar). Correspondería ca composición textual de anteriores convocatorias. (6 puntos). 



 
2. Estándar dun dos dous bloques históricos restantes. Pregunta teórica. (3 puntos). 

 
3. Catro breves preguntas semiabertas referidas ao bloque histórico restante (propoñeranse dous conceptos para determinar o filósofo 

relacionado con cada un deles e pedirase o título de dúas obras dun autor/es determinado/s). (1 punto) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo: 

1. Comenta o fragmento proposto e, a partir do comentario, desenvolve a 
cuestión seguinte. O liberalismo político de Locke. (Cualificación máxima.- 6 
ptos.: 3 para o comentario e 3 para a cuestión) 

“Polo tanto, onde queira que calquera número de persoas se xunten nunha sociedade 
dispostas a abandonar cada un o seu poder executivo da lei da natureza, e a renunciar a el a 
favor do poder público, alí e só alí haberá unha sociedade política ou civil. E isto dáse onde 
queira que un número calquera de homes, en estado de natureza, pase a formar unha 
sociedade co fin de construír unha persoa ou corpo político baixo a soberanía dun goberno 
supremo, ou tamén cando calquera particular se une e incorpora a un goberno xa feito.” (J. 
Locke, Ensaio sobre o goberno civil, § 89) 

2. Alienación e ideoloxía en Marx. (Cualificación máxima.- 3 ptos.) 
3. Resposta as 4 breves cuestións seguintes: (Cualificación máxima.- 1 pto.) 

a) Indica a que  filósofo corresponden os seguintes conceptos: 
Mundo intelixible ………. Reminiscencia ………. 
b) Nomea dúas obras de Platón 
……………………………….. ……………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN COVID-19 

 

 Ante as posibles modificacións da PROBA ABAU no curso 2020-2021 pola 

situación provocada pola pandemia (COVID-19), o departamento reservase a 

capacidade de introducir os cambios necesarios na estructura do exame que o 

faga compatible ca nova proposta da CIUGA. 

 

PROBAS TELEMÁTICAS (REFLECTIDO NO APÉNDICE) 

  

 Ante a imposibilidade de realizar os exames de forma presencial, o 

departamento modificará a estrutura das probas para adaptalas á nova forma 

telemática: 

Adaptaranse os exames para unha mellor realización online para o alumnado 

confinado (unha batería de 10 preguntas cortas que enfeiticen a comprensión 

avaliables con 1 punto cada pregunta). Serán vía videoconferencia (Webex) 

gravados e reenviadas as respostas por foto vía Whatsapp. 



A composición textual (pregunta 1) farase a partir dos "materiais" que serán os propios textos dos autores estudados, que se 
referirán necesariamente aos tópicos sinalados no Currículo do Bacharelato, para cada autor.  Os textos selecionados para a 
realización dos exames serán escollidos entre a escolma de textos recomendados polo grupo de traballo da CIUGA. 
          A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares de aprendizaxe e o instrumento de avaliación 
correspondente, suporán o 100 % da cualificación global (ata 10 puntos). O aprobado está un 5. Como mínimo realizarase dúas 
probas ou exames trimestrais. 
          Farase media entre as probas realizadas en cada avaliación. A mínima nota acadable nunha proba para facer media é un 2.5. 
          Os exames logo do consentimento por parte do alumnado realizaranse fóra do horario lectivo co fin de deixar unha marxe de 
tempo idéntico ao exame das probas ABAU (hora e media). 
          O alumnado que sexa sorprendido polo profesorado copiando nun exame será avaliado de forma negativa con un cero. 

   A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental médica (en caso de 
enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non asistencia por requerimento para exames ou por causa personal ineludible). 
A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e 
fárase contar a avaliación no caderno do profesor. 

 
2. As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos estándares de aprendizaxe marcados, que se realizen de forma 

voluntaria ou a petición do profesorado (composición textuais, lecturas, ensaios, proxectos de investigación, análise de documentos 

audiovisuais, creación audiovisual, exposicións, etc.) poderá sumar ata un 20% na cualificación (ata 2 puntos). Poderán realizarse 

varias por trimestre e a súa puntuación será acumulativa (ata acadar a puntuación máxima). O departamento desglosa as tarefas de 
aplicación de coñecemento en dous apartados: 

 

- Composicións textuais (10%) entregadas (mínimo dúas por avaliación, unha por autor) con carácter obrigatorio, que servirán 
como actividade de estudo primordial na preparación dos exames anteriormente citados. Na corrección o profesorado dará a 
posibilidade de repetir a proba ata acadar o resultado esixible.  

- Resto de tarefas (10%) (Test, lecturas, ensaios, proxectos de investigación, análise de documentos audiovisuais, creación 
audiovisual, exposicións, etc.). 

 
Todas as activades propostas serán organizadas, lanzadas e vertebradas desde a AULA VIRTUAL do centro que funciona tamén como un 

repositorio de contidos, recordatorio dos distintos eventos e centro de cooperación entre o alumnado e o profesorado. O curso pretende guiar e 
reforzar a comprensión dos textos filosóficos mediante cuestionarios e exercicios interactivos, potenciar o debate e intercambio de ideas mediante os 



foros, construír de forma colectiva material de interese e relación ca disciplina tratada e servir como repositario de apuntes e materiais de interese 
para o desenvolvemento da disciplina. 

 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ies12outubro/aulavirtual/enrol/index.php?id=10 
 

A entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual ou ben en man ao profesor que acusará recibo do mesmo. 
A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase a partir das cualificación dos diferentes 

procedementos SEN REDONDEO. 
A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación realizarase mediante dous procedementos de avaliación: 

CUESTIONARIOS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS. 
Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de prazo posto que estes poderán entregarse a través da aula 

ou do blog do alumno, mesmo fora do período escolar. 

 
 

RUBRICA PARA TRABALLOS VOLUNTARIOS. 

CRITERIO A B C D 

Contidos Non se trata o tema mais que 
superficialmente 

Non se abordan contidos 
específicos 

Non se tiran conclusións 
Non hai metodoloxía 

O tema trátase de forma non 
significativa 

Os contidos abordados son 
pobres Non se tiran 

conclusións 

A metodoloxía é 
insuficiente. 

A abordaxe do tema é 
limitada 

Abordánse a maioría 
dos contidos 

As limitacións son 
estudadas parcialmente 

O método se usa 
parcialmente 

Non se extraen 
conclusións 

Está tratado o tema en profundidade 
Abordánse todos os contidos delimitados 
Explícanse as limitación 
Usa unha metodoloxía específica 
Estraense conclusións 

Redacción e 
organización 

O aspecto do traballo  é 
descoidado 

Uso moi deficiente da linguaxe 
Organización nula das ideas 
Non se cumpren os apartados 

O aspecto do traballo é 
descoidado 

Uso deficiente da linguaxe 
Organización mínima das 

ideas 
Non se cumpren todos os 

apartados 

Aspecto coidado A 
linguaxe é 

estereotipada 
A organización de 

ideas é básica sen 
contribución persoal 

Cumprense os 
apartados propostos 

Aspecto coidado e elegante 
Bo uso da linguaxe Boa organización de 

ideas 
Ben a distribución en apartados 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ies12outubro/aulavirtual/enrol/index.php?id=10


Manexo da 
información 

Non se usan fontes de 
información 

Non se cita correctamente 
Non hai bibliografía 
Non se distingue entre información 

allea e persoal 

Usánse fontes de 
información non válidas 

Non se usa sistema citas 
Inclúese bibliografía pero de 
forma incorrecta 

Non se distínguese entre 
información e creación persoal. 

Usánse fontes de 
información válidas pero moi 
básicas 

Usase un sistema 
citas non formal 

Inclúese bibliografía 
pero de forma incorrecta 

Distínguese entre 
información e creación 
persoal. 

Usánse fontes de información válidas e 
suficientes 

Cítanse adecuadamente 
Inclúese bibliografía de forma correcta 
Distínguese entre 

información e creación persoal. 

Autonomía Non hai ningún aspecto do traballo 
que sexa persoal 

Só é persoal a atribución de 
exemplos e a conclusión de 
forma mínima 

Establece conclusións 
persoais pero non é quen 
de analizar o tema desde 
unha 
perspectiva propia 

Proposta orixinal de análise do tema. 
Conclusións persoais Autocrítica da propia 

perspectiva. 

 
 

        Tamén terase en conta a actitude e a participación (5%) do alumnado na aula. Intervencións con sentido nas aulas que amosan un seguimento da 
disciplina, preguntas e plantexamento de dilemas no devir da materia, seguimento nos debates e nas distintas disertacións forman parte da formación 
filosófica e deben ser avaliadas con certo rigor. Ao igual que en 1º de Bacharelato, o profesor/a debe servirse das listas de control, como método de rexistro, 
consistente nunha relación nominal de características do comportamento social e intelectual do alumnado, técnicas de traballo que emprega, etc.  
 
         Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación) no apartado 
1, correspondente Á PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste apartado a cualificación máxima que se poderá obter 
será de 4 puntos. 

 
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en: Na realización dun exame de recuperación que permita 

demostrar que se ten acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame proposto para as avaliación extraordinarias. 
 

 

1.7.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN E RECUPERACIÓN: 
 

 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das 
cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación correspondentes. 

A recuperación ha de ser paulatina, diaria e duradeira, para o cal se incluirán en cada avaliación nocións das anteriores de forma que o 



alumno/a demostre que a súa aprendizaxe non foi meramente momentánea e memorístico, senón que vai sedimentando e converténdose nunha 
aprendizaxe significativa. Incluirase, ademais, un exame de recuperación ao finalizar cada unha das avaliacións seguindo a estrutura anteriormente 
citada. Haberá unha recuperación final (no mes de Maio) á que poderán optar aqueles alumnos/ás que teñan unha ou dúas avaliacións suspensas. 
O alumnado que non logre aprobar a materia ao longo do curso, terá a posibilidade de realizar un exame final de toda a materia en Setembro. 

 
 
 

1.7.3.1.AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará na data que se fixe a un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DO CURSO. 

 
A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 5 para superar a materia. O exame constará de 

2 opcións, seguindo a estrutura do exame ABAU e cada unha delas terá a forma seguinte: 
 

Comentario de texto que inclúa: 
o Contextualización do texto e o autor 
o Explicación do texto en relación coa teoría do autor coa que manteña relación (ontoloxía, metafísica, teoría do 

coñecemento, ética ou política) 
o Definición do vocabulario específico do autor que apareza no texto 
o Relación coas etapas da historias do pensamento Occidental 
o Opinión persoal Cuestión temática a desenvolver 

Cuestión breve: vocabulario e obras de Filósofos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

FILOSOFÍA. 1º BACH. 
 
 

2.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

 
 

2.7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, por parte do alumnado, dos contidos e 
estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes criterios concrétanse metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes 
que se repiten a través de todo o currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os criterios de avaliación pormenorizados que describe 
o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará tendo en conta  estes oito criterios, aínda que se deberá ter en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe 
como as accións nas que este se pon de manifesto, son sempre complexas; de aí que cada criterio deba ser tomado como un complemento dos outros, 
como unha perspectiva desde a que completar todo o proceso de avaliación da aprendizaxe. 
 
 

1. Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e breves, pertencentes a pensadores/as destacados/as. (B1.1./ 
B.2.5./ B.3.3/B3.6./B4.5./ B6.11./) 

2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na unidade, de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia. (B1.4./B1.2./ B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./) 

3. Seleccionar    e   sistematizar   información obtida de distintas fontes. (B1.3./ B1.4./B1.2./ B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./) 
4. Elaborar de xeito colaborativo esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso de 

medios e plataformas dixitais.( B1.4./B4.4/ B6.20./ B6.21./ B6.22./ B6.23./) 
5. Coñecemento e comprensión dos problemas e teorías analizadas (B2.1./ 

B2.2./B.3.1./B3.7/B4.1/B4.1/B4.3/B5.1./B5.2/B5.5./B5.6./B5.8./B6.1./B6.2./B6.3./B6.4./B6.5./ B6.8./ B6.9./ B6.13./ B6.14./ B6.15./) 
6. Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel de precisión, exactitude e rigor no seu uso tanto oral 

como escrito. (B2.4./B3.4/ B6.7./ 
7. Aplicar os coñecementos ao do contorno vital así tomar conciencia acerca da utilidade dos saberes académicos. (B3.5./B5.4/ B6.10./ 

B6.17./ B6.18./ B6.19./ B6.20./ B6.21./ B6.22./ B6.23./ 
8. Corroborar o grao de adquisición dunha perspectiva histórica que permita situar as ideas e acontecementos nun esquema xeral no que 

se integre a historia do pensamento en Occidente.(B2.3./ (B2.1./ B2.2./ B.3.1./ B3.7/B4.1/ B4.1/ B4.3/B5.1./ B5.2/B5.5./ B5.6./ B5.8./ 



B6.1./B6.2./B6.3./B6.4./B6.5./ B6.8./ B6.9./ B6.13./ B6.14./ B6.15./ 
 

2.7.2. CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

2.7.3.  AVALIACIÓN INICIAL E CONTINUA 
 

 

 

Inicialmente a profesora debe tomar conciencia das circunstancias de cada alumno/a e das súas características psicolóxicas. Nesta avaliación inicial 
téñense en conta os datos persoais, familiares e ambientais, así como, os seus antecedentes académicos, datos psicolóxicos e médicos. É conveniente efectuar 
unha proba de carácter xeral, que permitirá coñecer o nivel inicial do alumnado e sopesar así o seu posterior progreso. Dita proba non é necesariamente 
un exame senón máis ben probas que avalíen a súa capacidade de expresión escrita, capacidade crítica e argumentativa, interese, etc. Exemplos propostos 
con anterioridade son a elaboración dun  mito, o comentario dunha canción o a resposta razoadas  ás preguntas iniciais da filosofía. 

 

Concretando o peso específico na avaliación (indicado en porcentaxes) os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
 
 1. Seguindo os criterios de avaliación anteriormente citados realizaranse dúas  probas ou exames específicos por avaliación (70%). A estrutura das 
devanditas probas será similar ao longo  do curso, exceptuando as probas de lóxica. Constarán de tres preguntas ou cuestións: a) un texto para comentar que 
nun principio se apoiará nunha ou varias cuestións mentres o alumnado non se familiarice na elaboración dos comentarios de texto. Preténdese que o 
alumnado chegue a 2º de Bacharelato coñecendo a dinámica de elaboración da proba raíña da disciplina impartida. (avaliarase con 4 puntos) b) unha segunda 
pregunta de relación sobre os contidos impartidos e desenvolvidos. Marcando diferenzas e semellanzas en teorías ou constructos teóricos (3 puntos); e, c) 
unha terceira pregunta máis persoal na que se valorará fundamentalmente a organización e consistencia dos argumentos para chegar a elaborar unha opinión 
baseada nos coñecementos adquiridos ao longo dos temas pero con liberdade de relación. Ou, segundo o caso, unha pregunta práctica de resolución de 
problemas como tests ou exercicios (3 puntos).  Para a corrección seguirase os seguintes criterios: 
 

-Comprensión e expresión dos conceptos claves de cada tema. 
-Precisión nos termos. 
-Claridade e coherencia argumentativa na exposición 
-Corrección gramatical. 
-Orixinalidade. 

          A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares de aprendizaxe e o instrumento de avaliación 
correspondente, suporán o 100 % da cualificación global (ata 10 puntos). O aprobado está un 5. Como mínimo realizarase dúas probas ou exames 



trimestrais. 
          Farase media entre as probas realizadas en cada avaliación. A mínima nota acadable nunha proba para facer media é un 2.5. 
          O alumnado que sexa sorprendido polo profesorado copiando nun exame será avaliado de forma negativa con un cero. 

   A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental médica (en caso de enfermidade) ou de 
institución oficial (no caso de non asistencia por requerimento para exames ou por causa personal ineludible). A recuperación dos exames aos 
que se faltou por causa xustificada farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e fárase contar a avaliación no caderno do 
profesor. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

1. Recollerase con carácter obrigatorio na 1ª e 2ª avaliación  un traballo libre sobre un libro (novela con reflexións filosóficas) a escoller entre dúas 
novelas cada avaliación. Trátase dun comentario persoal estruturado e argumentado coa única prohibición de entregar un resumo da obra e cunha 

extensión mínima de cinco caras de folios. A avaliación deste traballo non baixará a nota da avaliación pero pode incrementala nun máximo de dous 
puntos (ata un 10%).  Non entregar o traballo do libro suporá o suspenso na avaliación.  

 
1ª Avaliación: (o alumnado debe elixir unha obra) 
 
G. Orwell      1984    
A. Huxley  Un mundo feliz  

PROBAS TELEMÁTICAS (REFLECTIDO NO APÉNDICE) 

  

 Ante a imposibilidade de realizar os exames de forma presencial, o 

departamento modificará a estrutura das probas para adaptalas á nova forma 

telemática: 

Adaptaranse os exames para unha mellor realización online para o alumnado 

confinado (unha batería de 10 preguntas cortas que enfeiticen a comprensión 

avaliables con 1 punto cada pregunta). Serán vía videoconferencia (Webex) gravados 

e reenviadas as respostas por foto vía Whatsapp. 



 
2ª Avaliación (o alumnado debe elixir unha obra) 
 
J. Teller  Nada       
J. London Asesinatos S.L.     
 
 Na 3ª Avaliación trocarase a lectura dunha novela pola exposición oral dun pequeno traballo de investigación feito en grupos de 2 ou 3 alumn@s a 
escoller entre “A arte como expresión de liberdade” ou “O futuro dunha democracia máis participativa”. Na primeira opción o alumnado pode escoller 
calquera expresión artística,  e dun feito teórico ou práctico expresar durante dez minutos o sentido e conexión ca liberdade. Na segunda opción, o 
alumnado pode facer un repaso histórico da democracia e investigar sobre as distintas formas de participación.  
  

2. As Tarefas de aplicación de coñecementos con arreglo aos estándares de aprendizaxe marcados, que se realizen de forma voluntaria ou a petición do 
profesorado (composición textuais, lecturas, ensaios, proxectos de investigación, análise de documentos audiovisuais, creación audiovisual, 

exposicións, etc.) poderá sumar ata un 20% na cualificación (ata 2 puntos). Poderán realizarse varias por trimestre e a súa puntuación será acumulativa 
(ata acadar a puntuación máxima). O departamento desglosa as tarefas de aplicación de coñecemento en dous apartados: 

 

 

- Elaboración dun diario filosófico ou caderno de pensamento (10%): 
 

A elaboración de materiais e construción de espazos que permitan traballar a mecánica dun proxecto de escritura creativa que relacione arte, 
pensamento e mirada nunha produción persoal. 

O Proxecto servirá de base para a participación en diferentes certames: Premio de Ensaio Subversivo, Olimpiada Filosófica de Galicia, Proxectos de 
investigación interdisciplinar. Aprender Filosofía é aprender a filosofar, dicía Inmanuel Kant, e aprender a filosofar pasa, como calquera outro acto de 
pensamento pola linguaxe. A linguaxe escrita permite, como ningún outro medio o diálogo interior e a reflexión que require o pensar sobre o pensamento 
con independencia de obxectivos prácticos, positivos ou inmediatos. 

O diario filosófico permite recuperar os pensamentos fragmentados obxectivándoos e conseguindo que traballemos sobre eles. A súa revisión final 
permitirá ao alumno/a ver a traxectoria da súa reflexión e atopar a unidade necesaria para construír o seu propio pensamento e reflexión sobre o mundo. 

Así a construción dun diario filosófico será o medio que utilizaremos para conseguir formar un pensamento autónomo e crítico e unha visión do 
mundo persoal e liberadora que se poida expresar nun verdadeiro “ensaio subversivo” acerca da realidade na que vivimos. Encargaranse traballos que 
esixirán recoller información de medios diversos, analizala, tratala e reelaborala, de acordo coas indicacións do profesor. A PERIODICIDADE SERÁ SEMANAL. 

 

- Resto de tarefas non integradas no diario filosófico (10%) (Test, lecturas, ensaios, proxectos de investigación, análise de documentos audiovisuais, 
creación audiovisual, exposicións, etc.). 



 
Todas as activades propostas serán organizadas, lanzadas e vertebradas desde a AULA VIRTUAL do centro que funciona tamén como un repositorio 

de contidos, recordatorio dos distintos eventos e centro de cooperación entre o alumnado e o profesorado. O curso pretende guiar e reforzar a 
comprensión dos textos filosóficos mediante cuestionarios e exercicios interactivos, potenciar o debate e intercambio de ideas mediante os foros, 
construír de forma colectiva material de interese e relación ca disciplina tratada e servir como repositario de apuntes e materiais de interese para o 
desenvolvemento da disciplina. 

 

A entrega de traballos terá lugar a través da Aula Virtual. 
A Media dos traballos para a obtención da cualificación en cada avaliación establecerase a partir das cualificación dos diferentes procedementos 

SEN REDONDEO. 
A comprobación da consecución dos diferentes estándares de avaliación realizarase mediante dous procedementos de avaliación: 

CUESTIONARIOS, presentación de TRABALLOS PROPOSTOS. 
Non se contempla a recuperación dos traballos de aplicación ou de aula fora de prazo posto que estes poderán entregarse a través da aula ou do 

blog do alumno, mesmo fora do período escolar. 

 
4. Tamén terase en conta a actitude e a participación do alumnado.  Intervencións con sentido nas aulas que amosan un seguimento da disciplina, preguntas 
e plantexamento de dilemas no devir da materia, seguimento nos debates e nas distintas disertacións forman parte da formación filosófica e deben ser 
avaliadas con certo rigor. O profesorado debe servirse das listas de control, como método de rexistro, consistente nunha relación nominal de características 
do comportamento social e intelectual do alumnado, técnicas de traballo que emprega, etc. 
 
 
 

Procedemento Mínimo Ponderación Instrumento 

Exames 5 puntos sobre 10 70% EXAME 

Traballo libro 5 puntos sobre 10 10%   RÚBRICA 

Traballos propostos na aula 
(Diario filosófico e actividades 
aula virtual) 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación da avaliación 

20 %   RÚBRICA e 
AULA VIRTUAL 

         
 
           Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) nunha avaliación cómpre acadar polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación) no apartado 
1, correspondente Á PUNTUACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA. De non obterse o nivel de suficiencia neste apartado a cualificación máxima que se poderá obter 
será de 4 puntos. 



 
Cando se produza unha avaliación negativa as actividades de recuperación consistirán en: Na realización dun exame de recuperación que permita 

demostrar que se ten acadado o nivel prescrito. Este exame terá a mesma forma e contidos que o exame proposto para as avaliación extraordinarias. 
 
 

Instrumentos de Avaliación 

 

1. Exames relativos aos contidos de cada avaliación, en forma de comentario de texto, cuestións de relación e cuestión práctica. 
Exemplo: 

“O punto crave dos seres humanos en comparación cos chimpancés, lobos e elefantes é a nosa capacidade para cooperar en grandes números. Mentres os 
chimpancés cooperan máis ou menos en decenas, os seres humanos podemos cooperar entre millóns de nós. Todos os nosos grandes logros como a chegada á lúa ou a 
división do átomo están baseadas na cooperación a grande escala. E a cooperación, á súa vez, está baseada na nosa imaxinación e na nosa capacidade de crear e crer no 
ficticio. Porque toda cooperación a gran escala entre humanos baséase na nosa crenza en historias de ficción. O exemplo máis claro é a relixión. Cando millóns de persoas 
reúnense para construír unha catedral ou unha mesquita ou loitar como os yihadistas. Porque todos eles cren nunha historia ficticia que creamos nós. Isto só ocorre cos seres 
humanos. Nunca poderás convencer a un chimpancé para que loite nunha guerra ou mesmo que che dea un plátano convencéndolle que cando morra irá ao ceo dos 
chimpancés e recibirá unha chea de plátanos polas súas boas accións na terra ” 

Yuval Noah Harari, Entrevista Cuando ya no esté 

 
1. A)    Explica o sentido do texto relacionando co proceso de hominización, os mitos e exemplificando con datos da película “En busca do lume”(2 p.) 

B)    Explica os trazos anatómicos e psicolóxicos no proceso de hominización. (2 p.)  
 
 

2. A)   Explica o paso do mito ao logos (razón)definindo conceptos, explicando características e diferenciando os termos. Utiliza algún exemplo que denote a túa 
comprensión.   (1.5 p.) 

 
B)   Explica o significado (sen contar o mito) do mito da caverna de Platón en relación cos inimigos do coñecemento dos que fala Castaneda no seu libro, As 
ensinanzas de Don Juan.             (1.5 p.)  

 
3. Cubre o seguinte test: (3p.) 

 
1. As mutacións son: 

a) trazos adquiridos  b) trazos innatos e finalistas  c) trazos xenéticos e azarosos 
2. A selección natural no proceso evolutivo é levada a cabo polo: 

a) medio  b) ser vivo c) mutacións  
3. Os sofistas defenden... 



a) Relativismo e convencionalismo.  b) dogmatismo e convencionalismo. c) Relativismo e a lei como algo natural.  
d) Ningunha das anteriores 

4.  A democracia ateniense é… 

a)Formal  e incluínte.  b) directa e excluínte. c) directa e incluínte. d) Ningunha das anteriores. 

5. As polis gregas son..  

a)Sociedades pechadas b)   cidades periféricas c) cidades estado 

6. Zizek no vídeo sobre a ideoloxía e a película “They live” defende que... 

a) A ideoloxía é neutra b) a ideoloxía individual escondese en todas as cousas  c) non hai ideoloxía nas nosas sociedades. d) liberarse da ideoloxía doe. 

7. A primeira pregunta da filosofía... 

a)   Quen son?  b)   a onde vamos? c)  de onde vimos? d)  que é o ser?  

8. A primeira parte do método socrático consiste ... 

a)  No diálogo na busca da verdade  b) recoñecer a ignorancia   c) partir de ideas xerais  d) no relativismo 

9. A concepción grega que defende unha realidade ordenada aínda que plural e en constante cambio recibe o nome de... 

a) Filosofía  b) physis c) arjé d) cosmos 
 

10. A vida apareceu na terra hai máis de... 

a) Tres millóns de anos b) trescentos millóns de anos c) tres mil millóns de anos  d) trinta mil millóns de anos. 
 

3. Rubrica para a correción dos Traballos de aplicación ou investigación. 
 
 

RUBRICA PARA TRABALLOS VOLUNTARIOS. 

CRITERIO A B C D 

Contidos Non se trata o 
tema mais que 
superficialmente 

Non se abordan 
contidos específicos 

Non se tiran 
conclusións 

Non hai 
metodoloxía 

O tema trátase de 
forma non significativa 

Os contidos 
abordados son pobres 

Non se tiran 
conclusións 

A metodoloxía é 
insuficiente. 

A abordaxe do tema 
é limitada 

Abordánse a maioría 
dos contidos 

As limitacións son 
estudadas parcialmente 

O método se usa 
parcialmente 

Non se extraen 
conclusións 

Está tratado o tema 
en profundidade 

Abordánse todos os 
contidos delimitados 

Explícanse as 
limitación 

Usa unha 
metodoloxía específica 

Estraense 
conclusións 



Redacción e organización O aspecto do 
traballo  é descoidado 

Uso moi 
deficiente da linguaxe 

Organización nula 
das ideas 

Non se cumpren 
os apartados 

O aspecto do 
traballo é descoidado 

Uso deficiente da 
linguaxe 

Organización 
mínima das ideas 

Non se cumpren 
todos os apartados 

Aspecto coidado 
A linguaxe é 

estereotipada 
A organización de 

ideas é básica sen 
contribución persoal 

Cumprense os 
apartados propostos 

Aspecto coidado e 
elegante 

Bo uso da linguaxe 
Boa organización de 

ideas 

Ben a distribución en 
apartados 

Manexo da información Non se usan 
fontes de información 

Non se cita 
correctamente 

Non hai 
bibliografía 

Non se distingue 
entre información allea 
e persoal 

Usánse fontes de 
información non válidas 

Non se usa 
sistema citas Inclúese 
bibliografía pero de 
forma incorrecta 

Non se 
distínguese entre 
información e creación 
persoal. 

Usánse fontes de 
información válidas pero 
moi básicas 

Usase un sistema 
citas non formal 

Inclúese bibliografía 
pero de forma incorrecta 

Distínguese entre 
información e creación 
persoal. 

Usánse fontes de 
información válidas e 
suficientes 

Cítanse 
adecuadamente 

Inclúese bibliografía 
de forma correcta 

Distínguese entre 
información e creación 
persoal. 

Autonomía Non hai ningún 
aspecto do traballo que 
sexa persoal 

Só é persoal a 
atribución de exemplos 
e a conclusión de 
forma mínima 

Establece 
conclusións persoais pero 
non é quen de analizar o 
tema desde unha 
perspectiva propia 

Proposta orixinal de 
análise do tema. 

Conclusións persoais 
Autocrítica da propia 

perspectiva. 

 

2.7.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media das 3 avaliacións, calculada a partir das 
cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación correspondentes. 

A recuperación ten que ser paulatina, diaria e duradeira, para o cal se incluirán en cada avaliación nocións das anteriores de forma que o alumno/a 
demostre que a súa aprendizaxe non foi meramente momentánea e memorístico, senón que vai sedimentando e converténdose nunha aprendizaxe 
significativa. Incluirase, ademais, un exame de recuperación ao finalizar cada unha das avaliacións seguindo a estrutura anteriormente citada. As datas 
serán fixadas conxuntamente co alumnado. Haberá unha recuperación final á que poderán optar aqueles alumnos/ás que teñan unha ou dúas avaliacións 
suspensas. O alumno/a que non logre aprobar a materia ao longo do curso, terá a posibilidade de realizar un exame final de toda a materia en Setembro. 

 
 
 

2.7.5. AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 



 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en Setembro un exame final de TODOS OS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DO CURSO. 

 

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 5 para superar a materia. O exame terá a 
forma anteriormente descrita concretada ben 5 preguntas. 

 
 

 

2.2. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

2.8.1. Indicadores de logro do proceso de ensino 
 

 
 Escala 

1 2 3 4 
1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a aplicación e transferencia do coñecemento.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

8. Correspondeuse o traballo do alumnado dentro do grupo coa avaliación obxectiva 
da materia 

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

2.8.2. Indicadores de logro da práctica docente 

 
 

 



 Escala 
1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Os materiais son axeitados as capacidades do alumnado e aos contidos da materia     

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

2.3. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

 
Aquel alumnado que teña a disciplina de filosofía de 1º de BAC. pendente do curso pasado, terá a posibilidade de recuperala no curso entrante. Para 

iso conta con dúas posibilidades; a primeira radica na realización de dous parciais que dividen a materia en aras da súa mellor comprensión e asimilación e as 
datas aproximadas da cal poderían ser: primeiro parcial, segunda semana de Xaneiro; segundo parcial, primeira semana de Abril. A segunda posibilidade sería 
un exame final previsto pola dirección  do centro para a última semana de Abril. 
 

 

 

 

 



PSÍCOLOXÍA. 2º BACH. 
 
 

1. Contidos e criterios de avaliación mínimos. 

• Coñecer as achegas da psicoloxía científica. 

• Diferenciar enfoques científicos e non científicos. 

• Recoñecer a complementariedade da psicoloxía con outras ciencias. 

• Distinguir as características dos principais enfoques da psicoloxía (Condutismo, Humanismo...) 

• Distinguir os métodos empregados en psicoloxía. 

• Coñecer as principais ramas da psicoloxía. 

• Recoñecer a importancia dos factores hereditarios e ambientais na conduta humana. 

• Relatividade das diferentes condutas humanas 

• Elementos fundamentais dos procesos cognitivos ( atención, percepción...) 

• Coñecer as principais teorías achega da aprendizaxe. 

• Aplicar os coñecementos sobre a aprendizaxe á súa vida diaria. 

• Tipos de intelixencia. A medida da intelixencia. 

• Coñecer as teorías sobre intelixencia emocional. 

• Aplicacións prácticas destes coñecementos. 

• Recoñecer algunhas técnicas utilizadas en publicidade 

• Concepto de personalidade e os seus trastornos. 



• A motivación e as emocións: relacións dos seus compoñentes 

• Coñecer algúns trastornos emocionais e os seus terapias 

• Coñecer as características dos grupos sociais e as interaccións nos mesmos. 

• Reflexión sobre a integración de persoas con trastornos mentais. 

• Comparar diferentes métodos de investigación psicolóxica 

• Aplicacións prácticas a casos concretos 

• Principais ámbitos de actuación da psicoloxía 

• Técnicas de intervención máis usuais. 

2. Avaliación. 

A avaliación contará cos seguintes instrumentos: 

• Actividades de clase: 

• Orais: valorarase a participación en debates, postas en común de actividades e dinámicas de grupo. 

• Escritas: comentarios de texto e exercicios individuais de aplicación dos contidos teóricos de cada un dos temas, resolución de casos 

prácticos e análise de documentais e películas. 

• Traballos de investigación e exposición oral dos mesmos. 

• Actitude e participación nas clases. 

• 1 ou 2 exames tipo test, podendo constar tamén de preguntas teóricas  trimestrais, relativos aos contidos teóricos impartidos durante 

o trimestre. Para superar o exame o alumno terá que sacar unha nota igual ou maior a 5. 

Criterios de cualificación: 

• A media dos dous exames contará cun 50% da nota media de cada avaliación, quedando como segue o resto de criterios de 

cualificación: 



• Traballos monográficos e exposición oral: 20% 

• Actividades de clase: 20 % 

• Actitude en clase (participación, interese e actitude positiva na aula): 10%  

 

Recuperación ordinaria: 

 
O alumnado suspenso que non tivera entregado as actividades esixidas para cada trimestre terao que facer como condición necesaria, pero non 

suficiente, para aprobar o curso. Ademais a recuperación das avaliacións suspensas farase ao final do curso, cunha única proba consistente nun exame 

teórico dos contidos impartidos.urante este. Para a superación do exame o alumno terá que sacar un mínimo de 5 no devandito exame. 

 

Recuperación extraordinaria: 

O alumnado suspenso que non tivera entregado as actividades esixidas para cada trimestre terao que facer como condición necesaria, pero non 

suficiente, para aprobar o curso. Ademais a recuperación extraordinaria constará dunha única proba consistente nun exame teórico dos contidos 

impartidos durante este. Para a superación do exame o alumno terá que sacar un mínimo de 5 no devandito exame.  

Avaliación da materia: 

Trimestralmente valoraranse os seguintes aspectos: 

• interese que espertaron os temas tratados. 

• interese polas actividades que se desenvolveron en clase. 

• dificultades atopadas na realización de traballos, actividades etc. 
Así mesmo recolleranse as súas achegas e suxestións e serán tidas en contas para o próximo trimestre. 

 

 

 



 

ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO. 2º BACH. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

Tal e como queda especificado nas avaliacións os criterios de cualificación serán os seguintes: 

✓ 50% da cualificación corresponde as probas obxectivas que poderán ser escritas,   comentario de textos,  preguntas 
teóricas a desenvolver ou preguntas tipo test. 

✓ Calcularáse o 50% restante da nota sempre que se supere a proba obxectiva cunha nota mínima dun 4. 

✓ 50%  restante da cualificación corresponde as seguintes actividades coas seguintes porcentaxes: 

▪ elaboración e exposición de traballos individuais ou en grupo na aula : 20%. 

▪ Seguemento e realización das actividades propostas na aula 20%. 

▪ Participación activa en cuanto a iniciativa de preguntas, debates, verbalización de opinións, análises críticos ou 
argumentacións 10%. 

▪  

Cada avaliación considerarase aproba cunha nota de 5. 

A nota final de curso  consistirá no cálculo da nota media das tres avaliacións. 

Actividades de recuperación: 

 

Será requisito indispensable para a recuperación da materia a presentación das actividades realizadas ao longo do curso 
escolar. 

Non se contempla un exame de recuperación de cada avaliación senón que de considerarse oportuno, haberá un exame 
de recuperación a final de curso. 

 

               Avaliación extraordinaria: 



 

Consistirá nunha proba escrita que poderá ser tipo test ou para desenvolver preguntas teóricas que conterá preguntas de 
toda a materia. 

Para aprobar deberase obter una cualificación mínima dun 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFÍA. 4º ESO. 
 

Avaliación. 
 

A avaliación contará cos seguintes instrumentos: 
 

- Actividades de clase: 
 

• Orais: valorarase a participación en debates, postas en común de actividades e dinámicas de grupo. 
 
• Escritas: comentarios de texto e exercicios individuais de aplicación dos contidos teóricos de cada un dos temas, resolución de casos 

prácticos e análise de documentais e películas. 
 
• Traballos de investigación e exposición oral dos mesmos. 
 

- Exame trimestral relativo aos contidos teóricos impartidos durante o trimestre. Para superar o exame o alumno terá que sacar unha 

nota igual ou maior a 5. 
 
- Actitude e participación nas clases. 

Criterios de cualificación: 
 

- Exame: 50% da nota media de cada avaliación. 
 
- Traballos monográficos e exposición oral: 20% 
 
- Actividades de clase: 20 % 
 
- Actitude en clase (participación, interese e actitude positiva na aula): 10% 
 

Para a superación da materia en xuño o alumno terá que ter un 5 de media entre as 
 

tres avaliacións. 
 

Recuperación ordinaria: 
 

O alumnado suspenso que non tivera entregado as actividades esixidas para cada trimestre  terao  que  facer  como  condición  necesaria,  pero  

non  suficiente,  para aprobar o curso. Ademais a recuperación das avaliacións suspensas farase ao final do curso, cunha única proba consistente 



nun exame teórico dos contidos impartidos durante este. Para a superación do exame o alumno terá que sacar un mínimo de 5 no devandito 

exame. 
 

Recuperación extraordinaria: 
 

O alumnado suspenso que non tivera entregado as actividades esixidas para cada trimestre terao que facer como condición necesaria, pero non 

suficiente, para aprobar o curso. Ademais a recuperación extraordinaria constará dunha única proba consistente nun exame teórico dos 

contidos impartidos durante este. Para a superación do exame o alumno terá que sacar un mínimo de 5 no devandito exame. Avaliación da 

materia: 
 
Trimestralmente valoraranse os seguintes aspectos: 
 

- interese que espertaron os temas tratados. 
 
- interese polas actividades que se desenvolveron en clase. 
 
- dificultades atopadas na realización de traballos, actividades etc. 
 

Así mesmo recolleranse as súas achegas e suxestións e serán tidas en contas para o próximo trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES ÉTICOS. 1º BACH. 
 

F. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

F.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Os criterios de avaliación enumerados no punto C da programación, están orientados a comprobar o grao de consecución, por parte do 

alumnado, dos obxectivos –conceptuais e procedementais  prescritos no currículo.  

1. Recoñecer os sentimentos nas relacións interpersoais e practicar o diálogo nas situacións de conflito. Razoar sobre as motivacións das 

condutas e eleccións, asumindo as responsabilidades que delas se derivan. 

Con este criterio inténtase comprobar que o alumnado identifica e recoñece os seus propios sentimentos, que é quen de poñerse no lugar 

das outras persoas e utiliza o diálogo para superar os conflitos nas súas relacións interpersoais, que razoa as súas eleccións, que identifica aquelas 

cousas de que é directamente responsable e aquelas en que comparte algunha clase de responsabilidade colectiva e asume axeitadamente a 

responsabilidade dos seus actos. 

2. Identificar os eixos sobre os cales se constrúe a identidade persoal. 

Mediante este criterio inténtase comprobar se as alumnas e os alumnos entenden e aceptan a propia identidade como algo construído e 

non dado, que é posible redefinir. Trátase tamén de avaliar se é quen de respectar criticamente outras eleccións que configuran outras 

identidades, mediante o exercicio dunha tolerancia activa. 

3. Diferenciar os trazos básicos que caracterizan a dimensión moral das persoas, recoñecer distintos sistemas de valores e identificar 

dilemas morais que teñen a súa orixe na aplicación de diferentes paradigmas de valoración. 



Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado identifica os distintos trazos que caracterizan a dimensión moral das persoas, aqueles 

que condicionan o comportamento humano (as normas, a xerarquía de valores, os costumes, etc.) e se recoñece distintos paradigmas de 

valoración na orixe dos dilemas morais que se formulan no mundo actual. 

4. Mediante a formulación de dilemas morais sobre cuestións de actualidade, identificar os problemas éticos xerados desde diversas 

posicións morais e propoñer estratexias para a súa resolución. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado identifica as posicións morais que están na orixe de determinados debates éticos 

do mundo actual. Así mesmo, trátase de valorar se comprende a eficacia do diálogo, fronte ás posturas que o rexeitan por imposible (dogmatismo) 

ou por innecesario (relativismo) e se presentan unha actitude de tolerancia activa, fronte á 

intolerancia ou a mera tolerancia pasiva baseada no relativismo ou na indiferenza. 

5. Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas. 

Mediante este criterio inténtase avaliar o coñecemento dos núcleos conceptuais clave dalgúns dos sistemas éticos occidentais que máis 

influíron coas súas contribucións conceptuais e coa súa práctica social á conquista e recoñecemento das liberdades e dos dereitos das persoas. 

Tamén permite valorar a capacidade do alumnado para enxuizar, a partir das teorías estudadas, 

determinadas condutas e situacións da súa vida cotiá. 

6. Recoñecer e distinguir as dimensións ética, xurídica e política dos dereitos humanos. Valorar os dereitos humanos como principal 

referencia ética, en tanto que exixencia mínima de xustiza, manifestando actitudes a favor do exercicio activo e o respecto destes. Identificar a 

evolución dos dereitos cívicos, políticos, económicos, sociais e culturais e avaliar as novas reivindicacións en materia de dereitos humanos. 

A través deste criterio trátase de comprobar o grao de comprensión dos conceptos claves dos dereitos humanos e a súa valoración crítica 

do esforzo que supuxo na historia da humanidade. 

7. Comprender e expresar o significado histórico e filosófico da democracia como forma de convivencia social e política e identificar os 

valores e principios morais en que se sustenta. 



Mediante este criterio preténdese avaliar no alumnado o coñecemento dos procesos de democratización de moitos países, en concreto 

España, como unha conquista ético-política, se comprende o pluralismo político e moral á vez que coñece os conceptos clave do sistema 

democrático, como o sistema de eleccións, o pluralismo político, o goberno da maioría e se recoñece algo valioso nos procesos democráticos en 

si mesmos á marxe da súa capacidade para lograr o ben común. 

8. Valorar de forma argumentada, a importancia da participación cidadá para o funcionamento das institucións democráticas e da 

formación da opinión, de acordo con algún tipo de deliberación, para unha participación responsable. 

Con este criterio trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos son quen de distinguir entre formas de participación política 

institucionalizada e non institucionalizada, valorar a importancia da participación cidadá para o funcionamento dos sistemas democráticos e da 

formación de opinión de acordo con algún tipo de deliberación, fronte ao seguimento acrítico da opinión difundida polos medios de 

comunicación, así como a responsabilidade dos poderes públicos de cara á cidadanía. 

9. Analizar as causas que provocan os principias problemas sociais do mundo actual utilizando de forma crítica a información que 

proporcionan os medios de comunicación e identificar solucións comprometidas coa defensa de formas de vida máis xustas. 

Trátase de comprobar se o alumnado identifica e comprende algunhas das causas que provocan os principias problemas sociais do mundo 

actual (repartición desigual da riqueza, explotación infantil, emigracións forzadas, etc.), utilizando con precisión e de forma crítica a información 

obtida dos distintos medios de comunicación, se recoñece a actuación de organismos e institucións comprometidas coa defensa de formas de 

vida máis xustas e se manifesta actitudes de tolerancia e solidariedade ao achegar solucións. 

10. Analizar o camiño percorrido ata o recoñecemento da igualdade de dereitos das mulleres e poñer de manifesto as súas contribucións 

en todos os campos do saber ao longo da historia e o coidado dos seres humanos. Identificar e rexeitar as causas e factores de discriminación, 

así como as situacións de violencia machista de que son vítimas. 

Este criterio pretende coñecer se as alumnas e os alumnos recoñecen a igualdade e a dignidade de todas as persoas e os elementos 

diferenciadores que están na base dalgunhas discriminacións, se identifican as súas contribucións aos diferentes campos do saber e o coidado 

dos seres humanos, así como os momentos históricos máis relevantes na conquista dos dereitos políticos das mulleres e a igualdade no ámbito 

familiar e laboral, á vez que permite indagar se saben identificar e localizar as situacións de discriminación que aínda sofren nas sociedades 



actuais e rexeitan activamente a violencia contra as mulleres. 

11. Xustificar as propias posicións utilizando sistemáticamente a argumentación e o diálogo e participar de forma democrática e 

cooperativa nas actividades do centro e do contorno. 

Mediante este criterio preténdese avaliar o uso axeitado da argumentación sobre dilemas e conflitos morais, se son quen de desvelar os 

supostos de partida nas propias posicións e nas das outras persoas, de soster un punto de vista propio, de descubrir incoherencias nos procesos 

de razoamento e esixir claridade, precisión e pertinencia na argumentación, pero tamén o respecto ás posicións diverxentes dos interlocutores, 

tanto na aula coma no ámbito familiar e social. 

Por outra parte, trátase de coñecer a maneira e o grao en que as alumnas e os alumnos participan e cooperan activamente no traballo de grupo 

e se colaboran co profesorado e as compañeiras e compañeiros nas actividades do centro educativo e noutros ámbitos externos. 

12. Recoñecerse membros dunha cidadanía global e comprender a necesidade de compartir uns mínimos morais posibilitadores da 

convivencia. 

Este criterio pretende avaliar a capacidade do alumnado para concibir e implicarse na construción dun futuro mellor. Pretende comprobar 

se é quen de situarse nunha perspectiva intercultural, asumindo a naturaza pluralista da nosa sociedade, valorando positivamente as diferenzas 

culturais, recoñecendo o diálogo entre as culturas como unha posibilidade de enriquecemento mutuo e como o camiño para lograr unha 

verdadeira integración, así como o establecemento duns valores mínimos compartidos. Trátase, en definitiva de comprobar, se no seu papel de 

cidadáns teñen por referentes os cidadáns do mundo. 

 

  F.2. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 

 Inicialmente a profesora debe tomar conciencia das circunstancias de cada alumno/a e das súas características psicolóxicas. Nesta 

avaliación inicial téñense en conta os datos persoais, familiares e ambientais, así como, os seus antecedentes académicos, datos psicolóxicos e 

médicos. É conveniente efectuar unha proba de carácter xeral, que poderá consistir nun debate organizado e que permitirá coñecer o nivel inicial 



do alumnado e sopesar así o seu posterior progreso, ou na exposición dalgún tipo de traballo individual ou colectivo. Ditas probas terán como 

obxectivo testar  distintas habilidades do alumnado, a destacar:  expresión oral, capacidade crítica e argumentativa, elaboración de 

contraargumentos, respecto polas intervención alleas, empatía, bo uso dos tempos de intervención, interese, etc.  

F.3.  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE  AVALIACIÓN 

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de avaliación que se van utilizar. Os sistemas 

de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 

- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. 

Deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

- Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos das diferentes unidades e á 

reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería poder entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles. 

- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, posto que debe elaborar unha idea 

fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos. Esta actividade pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de 

postura ante unha tese, etc., ou oralmente, nunha exposición pública ou nun debate. 

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar os seguintes: 

- Actividades de composición, como redaccións, disertacións, debates, comentario de texto, etc. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 

- Traballos complementarios. 

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e resolución de conflitos  e problemas.  



Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que haberá que valorar a fiabilidade, a 

obxectividade, a representatividade, a adecuación ao contexto do alumnado, etc., dos mencionados instrumentos. 

 Concretando o peso específico na avaliación (indicado en porcentaxes) os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 

 1. Seguindo os criterios de avaliación anteriormente citados realizarase unha proba específica por avaliación que aglutine as destrezas e 

habilidades adquiridas no tratamento dos bloques temáticos anteriormente citados. A proba cualificase de 0 a 10 e o alumnado pode utilizar 

todo o material entregado para o estudo e comprensión das distintas unidades. Representará un 30% da nota. Para a corrección seguirase os 

seguintes criterios: 

 

-Comprensión e expresión dos conceptos claves de cada tema 

-Precisión nos termos. 

-Claridade e coherencia argumentativa na exposición. 

-Corrección gramatical. 

-Orixinalidade. 

2. A participación activa nos debates e na constitución da Liga de debate. Como xa mencionamos no apartado de recursos 

metodolóxicos,seguindo os obxectivos expostos e dado o carácter eminentemente práctico da ética, o diálogo adquire o protagonismo 

indiscutible na formación da personalidade moral do suxeito. O verbalizar opinións e solucións e contrastalas coas outras posibilita iso que 

chamamos convivencia en tolerancia. O alumnado ten que aprender de forma práctica que o diálogo é o único vehículo que posibilita a solución 

a todos os nosos problemas de índole ético e político. Representará un 30% da nota. O profesorado debe encargarse de facer o seguimento de 

ditos debates na procura de constatar a evolución da participación do alumnado seguindo os seguintes criterios: 

• Na organización previa: 



- Investiga e busca de documentación. 

- Selecciona e adapta os argumentos e posibles contraargumentos. 

- Elaborara un discurso coherente. 

- Organización do equipo, tempos e ritmo. 

• No debate: 

- Emprega con propiedade os recurso propios da argumentación. 

 
- Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva. 

 
 

- Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto. 

 
- Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade de 

presentar o seu discurso perante un auditorio. 

 
 

- Recoñece as emocións negativas (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, etc.) como una manifestación natural da 

exposición perante o publico. 

 
- Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades do 

razoamento propio e valorando as achegas do razoamento alleo. 



- Identifica as estrataxemas que terxiversan a información. 

 
- Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras persoas. 

 
- Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos. 

- Respecta os tempos e regras do debate. 

• No post-debate: 

- Saca conclusións e aprende dos argumentos do contrincante. 

- Sabe recoñecer o controvertido dos temas a tratar. 

 3.   O alumnado terá que expoñer (en grupo de 2 ou 3 persoas) un pequeno traballo de investigación que conecte a problemática ética 

co mundo da imaxe (seguindo a temática transversal do Bloque 0) escollendo dentro dos distintos formatos (cine, series, anuncios, videoxogos…). 

Representará un 20% da nota. Para a corrección seguirase os seguintes criterios: 

- Comprensión e expresión dos conceptos claves de cada tema 

-Precisión nos termos. 

-Claridade e coherencia argumentativa na exposición. 

-Corrección gramatical. 

-Orixinalidade. 

- Recoñece e distingue a transmisión de valores, a problematización e exemplificación dos problemas e dilemas morais nos medios visuais 
como novos axentes de socialización. 



 
-  Distinguir as posibles manipulacións, adoutrinamentos e discriminacións presentes no campo da imaxe. 
 
-  Elabora material audiovisual ca finalidade de tratar problemas, teorías e dilemas morais. 

4.  Durante o curso o profesorado avaliará as composicións textuais, exercicios tipo test, críticas de películas, composicións persoais e 

demais actividades entregadas  con carácter obrigatorio, que servirán como actividade de estudo primordial na preparación dos exames 

anteriormente citados. Tamén se revisarán periodicamente as súas libretas individuais.  Representará un 10% da nota. 

  

5. Tamén terase en conta a actitude e a participación do alumnado.  Intervencións con sentido nas aulas que amosan un seguimento da 

disciplina, preguntas e plantexamento de dilemas no devir da materia, seguimento nas distintas disertacións forman parte da formación ética e 

deben ser avaliadas con certo rigor. O profesorado debe servirse das listas de control, como método de rexistro, consistente nunha relación 

nominal de características do comportamento social e intelectual do alumnado, técnicas de traballo que emprega, etc. Representará un 10% da 

nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES ÉTICOS. ESO. 
 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL 
 

Inicialmente a profesora debe tomar conciencia das circunstancias de cada alumno/a e das súas características psicolóxicas. Nesta avaliación inicial 

téñense en conta os datos persoais, familiares e ambientais, así como, os seus antecedentes académicos, datos psicolóxicos e médicos. É conveniente 

efectuar unha proba de carácter xeral, que pode consistir nun debate organizado, unha posta en común sobre un dilema moral ou un pequeno 

traballo escrito e que permitirá coñecer o nivel inicial do alumnado e sopesar así o seu posterior progreso. Dita proba ten como obxectivo testar 

distintas habilidades do alumnado, a destacar: expresión oral, capacidade crítica e argumentativa, elaboración de contraargumentos, respecto polas 

intervención alleas, empatía,capacidade de discernir accións de carácter moral, interese, etc. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de avaliación que se van utilizar. Os sistemas de 

avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 
 

- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na 

clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 
 
- Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos das diferentes unidades e á 

reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería poder entender e expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles. 
 
- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, posto que debe elaborar unha idea 

fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos. Esta actividade pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura 

ante unha tese, etc., ou oralmente, nunha exposición pública ou nun debate. 
 

Concretando o peso específico na avaliación (indicado en porcentaxes) os instrumentos de avaliación serán os seguintes: 
 

1. Seguindo os criterios de avaliación anteriormente citados realizarase unha proba específica por avaliación que aglutine as destrezas e 
habilidades adquiridas no tratamento dos bloques temáticos anteriormente citados. A proba cualificase de 0 a 10 e o alumnado pode utilizar todo 
o material entregado para o estudo e comprensión das distintas unidades. Representará un 30% da nota. Para a corrección seguirase os seguintes 



criterios: 

-Comprensión e expresión dos conceptos claves de cada tema 
 

-Precisión nos termos. 
 

-Claridade e coherencia argumentativa na exposición. 
 

-Corrección gramatical. 
 

-Orixinalidade. 
 

2. A participación activa nos debates. Como xa mencionamos no apartado de recursos metodolóxicos, seguindo os obxectivos expostos e 

dado o carácter eminentemente práctico da ética, o diálogo adquire o protagonismo indiscutible na formación da personalidade moral do suxeito. 

O verbalizar opinións e solucións e contrastalas coas outras posibilita iso que chamamos convivencia en tolerancia. O alumnado ten que aprender 

de forma práctica que o diálogo é o único vehículo que posibilita a solución a todos os nosos problemas de índole ético e político. Representará un 

20% da nota. O profesorado debe encargarse de facer o seguimento de ditos debates na procura de constatar a evolución da participación do 

alumnado seguindo os seguintes criterios: 
 

• Na organización previa: 
 
- Investiga e busca de documentación. 
 
- Selecciona e adapta os argumentos e posibles contraargumentos. 
 
- Elaborara un discurso coherente. 
 
- Organización do equipo, tempos e ritmo. 
 

• No debate: 
 
- Emprega con propiedade os recurso propios da argumentación. 



 

- Emprega recursos retóricos básicos de maneira orixinal e ao servizo da eficacia persuasiva. 
 
 

 

- Desenvolve estratexias propias para memorizar un texto. 

 

- Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade para gozar da oportunidade 
de presentar o seu discurso perante un auditorio. 
 
 
 
 
- Recoñece as emocións negativas (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, etc.) como una manifestación natural 
da exposición perante o publico. 

 

- Emprega nun discurso as estratexias da retórica e da oratoria de maneira ética e honesta, recoñecendo as debilidades 
do razoamento propio e valorando as achegas do razoamento alleo.  
- Identifica as estrataxemas que terxiversan a información. 

 

- Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras persoas. 

 

- Desenvolve habilidades asertivas para expor as propias ideas con honestidade, afirmando os propios dereitos. 
 
- Respecta os tempos e regras do debate. 
 

• No post-debate: 
 
- Saca conclusións e aprende dos argumentos do contrincante. 
 
- Sabe recoñecer o controvertido dos temas a tratar. 



 

3. O alumnado terá que expoñer (en grupo de 2 ou 3 persoas) un pequeno traballo de investigación que conecte a problemática ética ca 

realidade na que vive. Representará un 20% da nota. Para a corrección seguirase os seguintes criterios: 
 

- Comprensión e expresión dos conceptos claves de cada tema 

-Precisión nos termos. 

 
-Claridade e coherencia argumentativa na exposición. -

Corrección gramatical. 

 
-Orixinalidade. 
 
- Recoñece e distingue a transmisión de valores, a problematización e exemplificación dos problemas e dilemas morais nos medios 

visuais como novos axentes de socialización. 

 

- Distinguir as posibles manipulacións, adoutrinamentos e discriminacións presentes no campo dos medios de comunicación. 

 

- Elabora material audiovisual ca finalidade de tratar problemas, teorías e dilemas morais. 
 
 

 

4. Durante o curso o profesorado avaliará o traballo diario compilado no libro de texto utilizado a modo de composicións textuais, 

exercicios tipo test, críticas de películas, composicións persoais e demais actividades que con carácter obrigatorio, servirán como actividade 

de estudo primordial na preparación dos exames anteriormente citados. Tamén se revisarán periodicamente as súas libretas individuais. 

Representará un 20% da nota. 
 
 

 

5. Tamén terase en conta a actitude e a participación 

disciplina, preguntas e plantexamento de dilemas no devir da 

 
 

 

do alumnado. Intervencións con sentido nas aulas que amosan un seguimento da 

materia, seguimento nas distintas disertacións forman parte da formación ética e 



 

deben ser avaliadas con certo rigor. O profesorado debe servirse das listas de control, como método de 

rexistro, consistente nunha relación nominal de características do comportamento social e intelectual do 

alumnado, técnicas de traballo que emprega, etc. Representará un 10% da nota. 
 

 


