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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
No curso 21-22 vamos a manter os cambios introducidos na Programación da materia o curso anterior para facer fronte ás novas 

necesidades que se derivaban da situación provocada pola COVID-19. Estes cambios afectaban aos apartados de metodoloxía, Plan Tic, e aos 
procedementos, instrumentos e criterios de avaliación. 

A materia de Psicoloxía é unha materia de libre configuración á que se pode acceder desde calquera das vías do Bacharelato e que 
proporciona coñecementos fundamentais para o mundo actual, xa que serve tanto de orientación da propia conduta como de introdución aos 
coñecementos específicos que precisa calquera profesional da saúde ou de traballos que requiran e teñan as relacións persoais, laborais ou 
sociais como finalidade. 

A materia organízase en seis bloques: «A psicoloxía como ciencia», «Fundamentos biolóxicos da conduta», «Os procesos cognitivos 
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. 
 
 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO. 

 

Para esta materia consideramos esenciais os seguintes obxectivos propostos para o Bacharelato, obxectivos que adecuaremos aos contidos 
específicos da materia: 

 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, fundamentalmente 

adquirindo os coñecementos científicos necesarios para sustentar unha igualdade de xénero e o respecto aos dereitos dos individuos, 
insistindo no especial dereito á saúde, tanto física coma psíquica. 
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b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais, para o que serán especialmente útiles os 
coñecementos adquiridos na materia. 
  

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

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 e o estatuto específico da 
psicoloxía   como ciencia e os seus límites. 

 
n)    Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural, 

relacionando o ámbito da materia con diferentes expresións culturais. 
 
ñ)   Impulsar condutas e hábitos saudables en relación coa saúde psiquíca. 
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4.  VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 

CADA UN E COMPETENCIAS CLAVE. 

 
 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia. Unidade 1 «A chave da alma» 

Obxect. Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares 

de aprendizaxe 
Comp. 
clave 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

b 

e 
h  
l 

B1.1. A psicoloxía desde as súas orixes en 
Grecia ata o século XIX. 
B1.2. Constitución da psicoloxía como 
saber autónomo: Wundt, Watson, James 
e Freud. 
B1.3. Diversidade de acepcións do termo 
psicoloxía ao longo da súa evolución. 
 B1.4. Obxecto propio da psicoloxía. A 
psicoloxía e outros saberes. 

B1.1. Entender e apreciar a especificidade 
e a importancia do coñecemento 
psicolóxico, como ciencia que trata da 
conduta e os procesos mentais do 
individuo, valorando que se trata dun 
saber e unha actitude que estimula a 
crítica, a autonomía, a investigación e a 
innovación. 

PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de 
referencia global da psicoloxía, desde as súas 
orixes en Grecia (nas filosofías de Platón e 
Aristóteles), ata o seu recoñecemento como 
saber independente da man de Wundt, 
Watson, James e Freud, definindo as acepcións 
do termo psicoloxía ao longo da súa evolución, 
desde o etimolóxico, como «ciencia da alma», 
aos achegados polas correntes actuais: 
condutismo, cognitivismo, psicanálise, 
humanismo ou Gestalt. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

  PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os 
problemas que investiga a psicoloxía desde os 
seus inicios, distinguindo a súa perspectiva 
das proporcionadas por outros saberes. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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d  
e 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B1.5. Obxectivos que caracterizan a 
psicoloxía. 
B1.6. Facetas teórica e práctica da 
psicoloxía, e ámbitos de aplicación. 
B1.7. Metodoloxías da investigación 
psicolóxica: métodos e obxectivos. 

B1.2. Identificar a dimensión teórica e 
práctica da psicoloxía, os seus obxectivos, 
as súas características e as súas ramas e 
técnicas de investigación, relacionándoas, 
como ciencia multidisciplinar, con outras 
ciencias cuxo fin é a comprensión dos 
fenómenos humanos, como a filosofía, a 
bioloxía, a antropoloxía, a economía etc. 

PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos 
obxectivos que caracterizan a psicoloxía: 
describir, explicar, predicir e modificar. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

 PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas 
teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as 
ramas en que se desenvolven (clínica e da 
saúde, da arte, das actividades físico-
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 na infancia, na terceira idade, en 
minusvalías, muller, xuventude, minorías 
sociais e nmigrantes, cooperación para o 
desenvolvemento etc. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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   PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das 
técnicas e das metodoloxías de investigación 
psicolóxica, explicando as características de 
cada unha, como son os métodos 
comprensivos (introspección, fenomenoloxía, 
hermenéutica, test, entrevista persoal, 
dinámica de grupos etc.) e os seus obxectivos 
(observación, descrición, experimentación, 
explicación, estudos de casos etc.). 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

a  
d  
e  
g  
h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.8. Achegas máis importantes da 
psicoloxía na comprensión dos 
fenómenos humanos. Problemas 
tratados e conclusións ofrecidas. 
B1.9. Teorías psicolóxicas: psicanálise, 
condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, 
humanismo e psico-bioloxía. 
B1.10. Textos de autores como W. Wundt, 
S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F. 
Skinner, entre outros. 

B1.3. Recoñecer e expresar as achegas 
máis importantes da psicoloxía, desde os 
seus inicios ata a actualidade, 
identificando os principais problemas 
formulados e as solucións achegadas 
polas correntes psicolóxicas 
contemporáneas, e realizando unha 
análise crítica de textos significativos e 
breves de contido psicolóxico, 
identificando as problemáticas 
formuladas e relacionándoas co 
estudado na unidade. 

PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia 
das achegas que a psicolóxica realizou na 
comprensión dos fenómenos humanos, 
identificando os problemas específicos dos 
que se ocupa e as conclusións achegadas. 

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de 
aprender a aprender, realizando os seus 
propios mapas conceptuais, utilizando 
medios informáticos, acerca das seguintes 
teorías: psicanálise, condutismo, teoría 
cognitiva, Gestalt, humanismo e 
psicobioloxía. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB1.3.3. Analiza e valora criticamente textos 
sobre os problemas, as funcións e as 
aplicacións da Psicoloxía de autores como W. 
Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James e B. F. 
Skinner, entre outros. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor 
as súas conclusións argumentadamente, 
mediante presentacións gráficas, en medios 
audiovisuais. 

CD 
CSIEE 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

50% nos cuestionarios. 
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Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta. Unidade 2 «O cerebro. O corazón da máquina» 

e  
g  
h  
i 

B2.1. Anatomía do encéfalo humano. 
Comparativa co doutros animais.  

B2.2. Filoxénese da evolución do cerebro 
humano e relación coa conduta. 

B2.1. Explicar a evolución do cerebro 
humano desde un enfoque antropolóxico, 
distinguindo as súas características 
específicas das doutros animais, co fin de 
apreciar a importancia do 
desenvolvemento neurolóxico e as 
consecuencias que delas se derivan. 

PSB2.1.1. Identifica, contrasta e valora a 
nivel anatómico diferentes tipos de 
encéfalos animais en comparación co 
humano, valéndose de medios documentais. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB2.1.2. Investiga a través de internet a 
filoxénese humana e a evolución do cerebro, 
explicando e apreciando a relación directa 
que mantén co desenvolvemento da conduta 
humana. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

d  
e  
g  
i 
 
 
 

 
 
 

B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, 
impulso nervioso e neurotransmisores. 
B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que 
executan 

 
 
 
 
 
. 

B2.2. Analizar e apreciar a importancia 
da organización do sistema nervioso 
central, fundamentalmente do encéfalo 
humano, distinguindo as localizacións e 
as funcións que determinan a conduta 
dos individuos. 
 
 
 
 
 
 

PSB2.2.1. Realiza unha presentación, con 
medios informáticos, en colaboración grupal, 
sobre a morfoloxía neuronal e a sinapse, 
describindo o proceso de transmisión 
sináptica e os factores que a determinan, o 
impulso nervioso e os neurotransmisores. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB2.2.2. Investiga e explica a organización 
das áreas cerebrais e as súas funcións, e 
localiza nun debuxo as devanditas áreas. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

e  
h  
i  
l 

B2.5. Técnicas de investigación da 
actividade cerebral: anxiogramas, EEG, 
TAC, TEP, IRM, intervencións directas e 
estudo de casos. 
B2.6. Impulso que deron as técnicas de 
investigación do cerebro para o estudo 
do comportamento e a solución 
dalgunhas patoloxías. 

B2.3. Entender e valorar as técnicas 
actuais de investigación do cerebro e o 
seu impacto no avance científico acerca 
da explicación da conduta e na 
superación dalgúns trastornos e 
dalgunhas doenzas mentais. 

PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas 
científicas de investigación do cerebro: 
anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervencións directas e estudo de casos. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB2 3.2. Analiza e aprecia o impulso que 
estas técnicas de investigación cerebral lle 
deron ao coñecemento do comportamento 
humano e á solución dalgunhas patoloxías. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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a  
c  
e  
g  
i 

B2.7. Bases xenéticas da diferenza entre 
a conduta feminina e a masculina. 
B2.8. Doenzas causadas por alteracións 
xenéticas. Anomalía na conduta. 
Síndromes. 

B2.4. Comprender e recoñecer algunhas 
das bases xenéticas que determinan a 
conduta humana, apreciando a relación 
de causa e efecto que pode existir entre 
ambas as dúas e destacando a orixe 
dalgunhas doenzas producidas por 
alteracións xenéticas. 

PSB2.4.1. Explica a influencia dos 
compoñentes xenéticos que interveñen na 
conduta, e investiga e valora se estes teñen 
efectos distintivos entre a conduta feminina 
e a masculina. 

  CMC  
  CT 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

  PSB2.4.2. Relaciona e aprecia a importancia 
das alteracións xenéticas coas doenzas que 
producen modificacións e anomalías na 
conduta, utilizando o vocabulario técnico 
preciso: mutación, trisomía, monosomía, 
deleción etc. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB2.4.3. Localiza e selecciona información 
en internet acerca de distintos tipos de 
doenzas causadas por alteracións xenéticas, 
tales como a síndrome de Down, a síndrome 
de Turner, a síndrome do miaño de gato ou a 
síndrome de Klinefelter, entre outras. 

CD CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
c  
d  
h 

B2.9. Sistema endócrino. Glándulas e 
hormonas, e influencia  na conduta. 
Influencia na diferenza entre a conduta 
feminina e a masculina. 

B2.5. Investigar e resumir a influencia do 
sistema endócrino sobre o cerebro e os 
comportamentos derivados diso, co fin 
de valorar a importancia da relación 
entre ambos. 

PSB2. 5.1. Realiza, en colaboración grupal, un 
mapa conceptual do sistema endócrino, 
apreciando a súa influencia na conduta 
humana e os seus trastornos, por exemplo: 
hipófise e depresión, tiroide e ansiedade, 
paratiroide e astenia, suprarrenais e delirios, 
páncreas e depresión, sexuais e climaterio 
etc. 

CMCCT 
CSIEE 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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PSB2.5.2. Investiga as diferenzas 
endocrinolóxicas entre homes e mulleres, e 
os seus efectos na conduta, valorando o 
coñecemento destas diferenzas como un 
instrumento que permite un entendemento 
e unha comprensión mellores entre as 
persoas de diferente sexo. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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SEGUNDA AVALIACIÓN 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria. Unidade 3 «Os ladrillos da mente» 

Obxect. Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares 

de aprendizaxe 
Comp. 
clave 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

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. 

 
 
 
 

 
 

B3.1. Comprender a percepción humana 
como un proceso construtivo 
eminentemente subxectivo e limitado, 
no cal ten a súa orixe o coñecemento 
sobre a realidade, valorando o ser 
humano como un procesador de 
información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos 
que interveñen no fenómeno da percepción 
(estímulo, sentido, sensación e limiares de 
percepción), recoñecéndoos dentro das fases 
do proceso perceptivo (excitación, 
transdución, transmisión e recepción). 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das 
principais teorías acerca da percepción: 
asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB3.1.3. Elabora unha presentación con 
medios audiovisuais e en colaboración 
grupal, desenvolvendo a súa iniciativa 
persoal e as leis gestálticas da percepción, 
valorando a súa achega conceptual e 
identificando exemplos concretos de como 
actúan (por exemplo, a través de obras 
pictóricas ou fotografías). 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB3.1.4. Procura e selecciona información, 
utilizando páxinas web, acerca dalgúns tipos 
de ilusións ópticas, diferenciándoas dos 
trastornos perceptivos como as alucinacións 
e a agnosia. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 



   

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 12  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA   PSICOLOXÍA - 2º BAH 

   PSB3.1.5. Comenta e aprecia algúns 
fenómenos 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. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
d  
e  

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

B3 2. Explicar e apreciar a relevancia das 
influencias individuais e sociais no 
fenómeno da percepción, valorando 
criticamente tanto os seus aspectos 
positivos como os negativos. 

 
 

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

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
d  
e  
g  
m 
 
 
 

 
 
 

B3.7. A memoria. Atención e 
concentración. 
B3.8. Tipos de atención. 
B3.9. Alteracións da atención. 
B3.10. Tipos de memoria. Relación entre 
eles e utilidade que teñen na 
aprendizaxe humana. 
B3.11. Esquecemento: causas. 
B3.12. A memoria e os efectos 
producidos nela por desuso, 
interferencia, falta de motivación etc. 
B3.13. Distorsións e alteracións da 
memoria. 

B3.3. Coñecer e analizar a estrutura, os 
tipos e o funcionamento da memoria 

humana, investigando as achegas 
dalgunhas teorías actuais, co fin de 
entender a orixe e os factores que 
inflúen no desenvolvemento desta 

capacidade no ser humano, e utilizar as 
súas achegas na súa propia aprendizaxe. 

 
 
 
 

PSB3.3.1. Relaciona os conceptos de 
atención e concentración como puntos de 
partida da memoria, distinguindo os tipos de 
atención e os tipos de alteración que poden 
sufrir. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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PSB3.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para 
deseñar e elaborar, con medios informáticos, 
un cadro comparativo sobre diferentes tipos 
de memoria (sensorial, MCP e MLP), 
analizando a correspondencia entre elas e 
valorando a utilidade que teñen na 
aprendizaxe humana. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB3.3.3. Procura e selecciona información 
en páxinas web e libros especializados, acerca 
das principais causas do esquecemento, tales 
como as fisiolóxicas, as producidas por 
lesións, por represión, por falta de 
procesamento, por contexto inadecuado etc., 
e elabora conclusións. 

 CAA                                                                
CD 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia 
dalgúns dos efectos producidos na memoria 
por desuso, interferencia, falta de motivación 
etc., e expón as súas consecuencias de xeito 
argumentado. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

 
 

  PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios 
audiovisuais, algunhas distorsións ou 
alteracións da memoria, como a amnesia, a 
hipermnesia, a paramnesia e os falsos 
recordos, desenvolvendo a súa capacidade 
emprendedora. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento. Unidade 4 «Seres pensantes» 

Obxect. Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares 

de aprendizaxe 
Comp. 
clave 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

b  
d  
e  
g  
h  

m 

B4.1. Teorías da aprendizaxe: 
condicionamento clásico; aprendizaxe por 
ensaio-erro; condicionamento 
instrumental; teoría cognitiva; 
aprendizaxe social. 
B4.2. Técnicas de condicionamento na 
publicidade. 
B4.3. Factores que inflúen na 
aprendizaxe: coñecementos previos 
adquiridos, capacidades, personalidade, 
estilos cognitivos, motivación, actitudes e 
valores. 

B4.1. Explicar as principais teorías sobre a 
aprendizaxe, identificando os factores 
que cada unha delas considera 
determinantes neste proceso, co obxecto 
de iniciarse na comprensión deste 
fenómeno e das súas aplicacións no 
campo social, e utilizar os seus 
coñecementos para mellorar a súa propia 
aprendizaxe. 

PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para 
confeccionar, utilizando medios informáticos, 
un cadro comparativo das teorías da 
aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov 
e Watson); aprendizaxe por ensaio-erro 
(Thorndike); condicionamento instrumental 
(Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt 
(Khöler); aprendizaxe social ou vicaria 
(Bandura) etc. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da 
aplicación das técnicas de condicionamento 
na publicidade, mediante a localización destas 
últimas en exemplos de casos concretos, 
utilizados nos medios de comunicación 
audiovisual. 

CCEC 
CD 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos 

 
50% nos cuestionario 

PSB4.1.3. Describe e valora a importancia 
dos factores que inflúen na aprendizaxe, 
como por exemplo os coñecementos previos 
adquiridos, as capacidades, a personalidade, 
os estilos cognitivos, a motivación, as 
actitudes e os valores. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos 

 
50% nos cuestionario 

 

 



   

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 15  

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA   PSICOLOXÍA - 2º BAH 

b  
d  
e  
g  
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B4.4. Teorías actuais sobre a intelixencia: 
teoría factorial de Spearman, 
multifactorial de Thurstone, e teorías de 
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner etc. 
B4.5. Fases do desenvolvemento da 
intelixencia segundo J. Piaget. 
B4.6. O CI e os problemas da medición da 
intelixencia. 
B4.7. Procesos cognitivos superiores: 
pensamento, razoamento e creatividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B4.2. Comprender os procesos 
cognitivos superiores do ser humano, 
como a intelixencia e o pensamento, 
mediante o coñecemento dalgunhas 
teorías explicativas da súa natureza e o 
seu desenvolvemento, distinguindo os 
factores que inflúen nel e investigando a 
eficacia das técnicas de medición 
utilizadas e o concepto de CI, co fin de 
entender esta capacidade humana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PSB4.2.1. Elabora mapas conceptuais 
dalgunhas das actuais teorías sobre a 
intelixencia, valorando as achegas que no seu 
estudo tivo cada unha delas, como por 
exemplo a teoría factorial de Spearman, a 
multifactorial de Thurstone e as de Cattell, 
Vernon, Sternberg, Gardner etc. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para 
elaborar un esquema explicativo sobre as fases 
do desenvolvemento da intelixencia segundo 
J. Piaget, valorando a importancia das 
influencias xenéticas e do medio neste 
proceso. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o 
que é o CI e a escala de Stanford-Binet, que 
clasifica estes valores desde a deficiencia 
profunda ata a superdotación, apreciando a 
obxectividade real dos seus resultados e 
examinando criticamente algunhas técnicas 
de medición da intelixencia. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, 
apreciando a validez tanto do razoamento 
como da creatividade na resolu- ción de 
problemas e na toma de decisións. 

CCEC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
h 

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

B4.3. Recoñecer e valorar a importancia 
da intelixencia emocional no 
desenvolvemento psíquico da persoa. 

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

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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a  
b  
h  
m 

B4.9. Posibilidades, alcance, límites e 
perigos da intelixencia artificial. 

B4.4. Reflexionar sobre as posibilidades da 
intelixencia artificial e xulgar criticamente 
os seus alcances e os seus límites, co fin 
de evitar a equivocada humanización das 
máquinas pensantes e a deshumanización 
das persoas. 

PSB4.4.1. Avalía, en traballo grupal, as 
vertentes positivas e negativas das aplicacións 
da intelixencia artificial, así como os perigos 
que pode representar pola súa capacidade 
para o control do ser humano, invadindo a 
súa intimidade e a súa liberdade. 

CMCCT 
CSIEE 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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TERCEIRA AVALIACIÓN 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. Unidade 5 «Ser un mesmo» 

Obxect. Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares 

de aprendizaxe 
Comp. 
clave 

Grao mínimo para 
superar a área 

Indicador mínimo de 
logro 

b  
d  
e  
g  
m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B5.1. Teorías sobre a motivación: 
momeos- tática; das necesidades; do 
incentivo; cognitivas; psicanalíticas; 
humanistas. 
B5.2. Causas da frustración. Clasificación 
dos conflitos de Lewin. 
B5.3. Alternativas á frustración: agresión, 
logro indirecto, evasión, depresión ou 
aceptación. 
B5.4. Motivación e consecución de logros 
no ámbito laboral e no educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B5.1. Explicar e valorar a importancia da 
motivación, a súa clasificación e a súa 
relación con outros procesos cognitivos, 
desenvolvendo os supostos teóricos que 
a explican e analizando as deficiencias e 
os conflitos que no seu desenvolvemento 
conducen á frustración. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información 
acerca das teorías da motivación 
(homeostática; das necesidades; do incentivo; 
cognitivas; psicanalíticas; humanistas), 
utilizando mapas conceptuais, e elabora 
conclusións. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.1.2. Recorre á súa iniciativa para realizar 
unha presentación, con medios informáticos, 
acerca das causas da frustración, partindo da 
clasificación dos conflitos de Lewin e 
valorando as respostas alternativas a esta, 
como a agresión, o logro indirecto, a evasión, 
a depresión ou a súa aceptación (tolerancia á 
frustración). 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.1.3. Argumenta, en colaboración grupal, 
sobre a importancia da motivación no ámbito 
laboral e educativo, analizando a relación 
entre motivación e consecución de logros. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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b  
d  
e  
g  
h  
m 

B5.5. Teorías da personalidade 
B5.6. Fases do desenvolvemento da 
personalidade 
B5.7. Métodos de avaliación da 
personalidade e as súas limitacións. 
B5.8. Relación entre a conciencia e os 
procesos inconscientes. 
B5.9. Drogas; alteracións de conciencia e 
de personalidade. 
B5.10. Identidade e autoestima. 

B5.2. Comprender o que é a 
personalidade, analizando as influencias 
xenéticas, ambientais e culturais sobre as 
que se edifica, as teorías que a estudan e 
os factores motivacionais, afectivos e 
cognitivos necesarios para a súa axeitada 
evolución, en cada fase do seu 
desenvolvemento. 

PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas 
e diferenzas, as teorías da personalidade, 
como as provenientes da psicanálise, o 
humanismo, as tipoloxías, o cognitivismo e o 
condutismo, valorando as achegas que cada 
unha delas realizou no coñecemento da 
natureza humana. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.2.2. Recorre á súa iniciativa persoal para 
realizar unha presentación, a través de medios 
audiovisuais, sobre as fases do 
desenvolvemento da personalidade, por 
exemplo segundo a teoría psicanalista, e 
elaborar conclusións sobre os cambios que se 
producen en cada unha delas. 

CSIEE 
 

Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSB5.2.3. Analiza, valorando criticamente, as 
limitacións dalgúns métodos e estratexias 
para a avaliación da personalidade, como son 
as probas proxectivas (test de Rorschach, TAT, 
test da frustración de Rosenzweig etc.), as 
probas non proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e 
MMPI) e as técnicas fisiolóxicas (tomografías 
etc.). 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.2.4. Diserta sobre a complexa relación 
entre a función da conciencia e os procesos 
inconscientes, analizando algúns fenómenos 
inconscientes, como os soños ou a hipnose. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.2.5. Investiga, en traballo grupal, sobre 
os estados alterados de conciencia provocados 
polas drogas, valorando criticamente a súa 
influencia nas alteracións da personalidade, e 
presenta as súas conclusións de maneira 
argumentada. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre 
identidade e autoestima, valorando 
criticamente a importancia do concepto de si 
mesmo/a e as repercusións que iso ten no 
desenvolvemento persoal e vital. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
c  
e  
g  
h  
m 

B5.11. Perspectivas, modelos de estudo e 
métodos usados para tratar as 
psicopatoloxías. 
B5.12. Trastornos en relación ás 
necesidades biolóxicas e ás adiccións. 
B5.13. Trastornos en relación ás 
emocións.  
B5.14. Trastornos en relación a 
elementos corporais. 
B5.15. Trastornos en relación á 
personalidade. 
B5.16. Trastornos en relación ao 
desenvolvemento evolutivo. 

B5.3. Entender e reflexionar sobre a 
complexidade que implica definir o que é 
un trastorno mental, describindo algúns 
dos factores xenéticos, ambientais e 
evolutivos implicados, co fin de 
comprender as perspectivas 
psicopatolóxicas e os seus métodos de 
estudo. 

PSB5.3.1. Describe perspectivas e modelos de 
estudo da psicopatoloxía, e reflexiona sobre os 
métodos utilizados por cada unha delas. 

CMCCT Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.3.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para 
realizar un cadro esquemático, en colaboración 
grupal e utilizando medios informáticos, acerca 
das características relativas a algúns tipos de 
trastornos, por exemplo os asociados ás 
necesidades biolóxicas e ás adiccións (sexuais, 
alimentarias, drogodependencias etc.), ás 
emocións (ansiedade e depresión), a 
elementos corporais (psicosomáticos, 
somatomorfos e disociativos), á personalidade 
(esquizoide, paranoide, limítrofe, dependente, 
narcisista, antisocial etc.), ao desenvolvemento 
evolutivo (autismo, atraso mental, déficit de 
atención e hiperactividade, da aprendizaxe, 
asociados á vellez) etc. 

CAA Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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b  
d  
e  
g  
h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B5.17. Compoñentes hereditarios e 
aprendidos dos afectos.  
B5.18. Relación entre emoción e 
cognición.  
B5.19. Emocións primarias, secundarias e 
autoconscientes. 
B5.20. Teorías sobre a emoción, como 
experiencia, como comportamento ou 
como suceso fisiolóxico. A 
psicoafectividade e o equilibrio da 
persoa.  
B5.21. Trastornos e problemas 
emocionais. 
 
 

B5.4. Recoñecer e valorar os tipos de 
afectos, así como a orixe dalgúns 
trastornos emocionais, co obxecto de 
espertar o seu interese polo 
desenvolvemento persoal desta 
capacidade. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos 
(sentimento, emoción e paixón), especificando 
os seus determinantes hereditarios e 
aprendidos, e analizando a relación entre 
emoción e cognición. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.4.2. Describe as emocións primarias 
(medo, noxo, alegría, tristura, ira, sorpresa etc.) 
e secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, 
felicidade, amor etc.), distinguíndoas das 
emocións autoconscientes (culpa, vergoña, 
orgullo etc.). 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB5.4.3. Realiza un cadro comparativo sobre 
as teorías sobre a emoción, por exemplo como 
experiencia, como comportamento ou como 
suceso fisiolóxico, valorando a importancia da 
psicoafectividade no equilibrio da persoa. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

   PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, 
algúns trastornos emocionais (indiferenza 
emocional, dependencia afectiva, trastorno 
maníaco-depresivo, descontrol emotivo etc.) e 
problemas emocionais (medo, fobias, 
ansiedade, estrés, depresión etc.), 
exemplificando a través dalgún soporte 
audiovisual, e elabora as súas conclusións. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
e  
m 

B5.22. Importancia da afectividade e da 
sexualidade na maduración da persoa. 
Psicoloxía da sexualidade. 
B5.23. Comunicación emocional: 
linguaxe verbal e non verbal. 

B5.5. Coñecer a importancia que na 
maduración da persoa teñen as relacións 
afectivas e sexuais, analizando 
criticamente os seus aspectos 
fundamentais. 

PSB5.5.1. Identifica e aprecia a importancia 
que, no desenvolvemento e na maduración da 
persoa, teñen a afectividade e a sexualidade, 
como dimensións esenciais do ser humano, e 
describe os aspectos fundamentais da 
psicoloxía da sexualidade: fisioloxía da resposta 
sexual, conduta sexual etc. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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PSB5.5.2. Diserta sobre a importancia da 
linguaxe verbal e non verbal como medios de 
comunicación emocional na nosa vida cotiá, e 
expón de xeito claro e argumentado as súas 
conclusións. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións. Unidade 6 «Dime con quen andas…» 

a  
b  
c  
g 

B6.1. Impacto das diferenzas culturais no 
comportamento individual: a súa 
influencia nos esquemas cognitivos, na 
personalidade e na vida afectiva. 
B6.2. Proceso de socialización. Influencia 
no desenvolvemento persoal dos grupos, 
os papeis e os status sociais. 
B6.3. Orixe social das actitudes persoais. 
Influencia en condutas violentas en 
distintos ámbitos. 
B6.4. Roles sociais de xénero e as súas 
consecuencias no pensamento e na 
conduta do home e da muller 

B6.1. Comprender e apreciar a dimensión 
social do ser humano, e entender o 
proceso de socialización como a 
interiorización das normas e valores 
sociais, apreciando a súa influencia na 
personalidade e na conduta das persoas. 

PSB6.1.1. Analiza e valora as diferenzas 
culturais e o seu impacto no comportamento 
das persoas ao exercer a súa influencia nos 
esquemas cognitivos, a personalidade e a vida 
afectiva do ser humano. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos 
traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB6.1.2. Realiza unha presentación, 
colaborando en grupo e utilizando medios 
informáticos, sobre o proceso de socialización 
humana e a influencia dos grupos, os papeis e 
os status sociais no desenvolvemento da 
persoa. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos 
traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

PSB6.1.3. Investiga acerca da orixe social das 
actitudes persoais, valorando a súa utilidade 
para a predición da conduta humana e a súa 
influencia en condutas de violencia escolar, 
laboral, doméstica e de xénero, entre outras. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos 
traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

a 
b 
c 

d 
e 

B6.5. Procesos psicolóxicos de masas: 
impulsividade, intolerancia, inconsciencia, 
falta de perseveranza, volubilidade e falta 
de capacidade crítica. 
B6.6. Estudo psicolóxico das masas de 
Gustav Le Bon. Contaxio de sentimentos e 

B6. 2. Coñecer e valorar os procesos 
psicolóxicos das masas, a súa natureza, as 
características e as pautas de 
comportamento, co fin de evitar as 
situación de vulnerabilidade en que da 
persoa poida perder o control sobre os 

PSB6.2.1. Procura e selecciona información en 
internet acerca das características da conduta 
do individuo inmerso na masa, tales como 
impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta 
de perseveranza, volubilidade e falta de 
capacidade crítica, entre outras. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos 
traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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g 
h 
m 
 

emocións, e perda temporal da 
personalidade individual e consciente da 
persoa.  
B6.7. Psicoloxía de Erikson e a súa 
explicación das condutas radicais e 
irracionais nalgúns grupos. 
B6.8. Medidas para previr a conversión 
das persoas en masa. 

seus propios actos. PSB6.2.2. Utiliza e selecciona información 
acerca do estudo psicolóxico das masas, 
realizado por Gustav Le Bon, e elabora 
conclusións acerca do poder da persuasión, o 
contaxio de sentimentos e emocións que se 
produce nas masas e os seus efectos na perda 
temporal da personalidade individual e 
consciente da persoa. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

  
 
 
 
 
 

 PSB6.2.3. Indaga na psicoloxía de Erikson e 
destaca algunhas das causas psicolóxicas 
explicativas que sinala acerca dos actos 
terroristas ou do pensamento radical e 
irracional que se pon de manifesto en 
seguidores/as de equipos deportivos, artistas, 
grupos políticos, relixiosos etc. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

   PSB6.2.4. Elabora conclusións, en colaboración 
grupal, e formula pautas de conduta 
preventivas co fin de evitar que as persoas se 
convertan en parte da masa, perdendo o 
control da súa conduta, dos seus pensamentos 
e dos seus sentimentos. 

CSC Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

b  
e  
h  
m 

B6.9. Aplicación da Psicoloxía no mundo 
laboral. Recursos humanos: selección de 
persoal, integración na empresa, e 
evolución persoal e profesional. 
B6.10. Aplicación da psicoloxía no mundo 
laboral. Factores psicolóxicos e 
desenvolvemento laboral: adaptación, 
innovación, traballo colaborador, xestión 

B6.3. Entender e describir a importancia 
da psicoloxía no campo laboral e o 
desenvolvemento das organizacións, 
reflexionando sobre a importancia do 
liderado como condición necesaria para a 
xestión das empresas, reflexionando 
sobre os erros psicolóxicos que se 
producen na súa xestión e procurando os 

PSB6.3.1. Comenta e aprecia a importancia da 
aplicación da psicoloxía no mundo laboral, en 
temas tales como os aspectos psicolóxicos que 
inflúen na produtividade e no 
desenvolvemento empresarial, a importancia 
dos métodos e das técnicas psicolóxicas para a 
selección de persoal segundo os perfís laborais 
e a resolución de conflitos etc. 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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de coñecementos, creatividade, 
autoestima, proposición de retos, 
motivación, fomento da participación, 
autonomía e xeración de ambientes 
creativos. 
B6.11. Aplicación da psicoloxía no mundo 
laboral. Riscos da saúde psicolóxica 
laboral. 

recursos axeitados para afrontar os 
problemas. 

PSB6.3.2. Procura e selecciona información 
sobre recursos humanos: selección de persoal e 
desenvolvemento de programas profesionais 
favorecedores da integración do persoal 
traballador na empresa, e a súa evolución 
persoal e profesional. 

 
 

CSIEE Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

   PSB6.3.3. Describe a importancia dos factores 
psicolóxicos que inflúen no desenvolvemento 
laboral, como a adaptación, a innovación, o 
traballo colaborador, a xestión de 
coñecementos, a creatividade e a autoestima, 
identificando factores fundamentais, como a 
proposición de retos, a motivación, o fomento 
da participación, a autonomía e a xeración de 
ambientes creativos, mediante exemplos de 
casos concretos e reflexionando criticamente 
sobre a súa aplicación en diversos ámbitos de 
traballo. 

CCL Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 

   PSB6.3.4. Investiga, en páxinas de internet, 
acerca dos principais riscos da saúde laboral, 
como son o estrés, a ansiedade, o mobbing e a 
síndrome de Burnout. 

CD Nivel C na rúbrica de 
avaliación dos traballos. 

 
50% nos cuestionarios. 
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Rúbricas   1ª avaliación 
 

 

CRIT. 
DE 

AVAL. 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 
D 

 
 
 

PS-B1.1 

 
2º-PSB1.1.1 - Explica e constrúe un marco de referencia global da psicoloxía, 
desde as súas orixes en Grecia (nas filosofías de Platón e Aristóteles), até o seu 
recoñecemento como saber independente da man de Wundt, Watson, 
James e Freud, definindo as acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa 
evolución: desde o etimolóxico, como «ciencia da alma», aos achegados polas 
correntes actuais: condutismo, cognitivismo, psicanálise, humanismo ou 
Gestalt. 

 
Elaboración 
deficiente e pouco 
coidada. Non 
persoal. 

 
Elabora mapas e 
esquemas, pero non 
están todos os 
autores nin se 
distinguen etapas. 

 
Elabora mapas e 
esquemas 
completos, pero a 
orde lóxica está mal 
elaborada. 

 
Elabora mapas 
completos, 
loxicamente 
correctos e orixinais. 

 

 
PS-B1.1 

 
2º-PSB1.1.2 - Recoñece e valora as cuestións e os problemas que investiga a 
psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo a súa perspectiva das 
proporcionadas por outros saberes. 

 
Non logra. 

 
Realiza, pero usando 
ideas alleas. 

 
Usa  ideas persoais,  
pero  non  afonda  
nas cuestións. 

 
Usa ideas persoais e 
perspectiva crítica. 

 
 
PS-B1.2 

2º-PSB1.2.1 - Explica e estima a importancia dos obxectivos que caracterizan 
a psicoloxía: describir, explicar, predicir e modificar. 

 
Non completa a 
tarefa. 

Comprende os 
obxectivos de forma 
incorrecta. 

Comprende e 
propón os 
obxectivos de forma 
correcta. 

Comprende os 
obxectivos de forma 
correcta é aplícaos a 
problemas 
específicos. 

 
 
 

PS-B1.2 

 

2º-PSB1.2.2 - Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da psicoloxía, e 
iden- tifica as ramas en que se desenvolven (clínica e da saúde, da arte, das 
actividades físico-deportivas, da educación, forense, da intervención social, 
ambiental etc.), 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. 

Non comprende nin 
aplica a distinción. 

 

Aplica a distinción de 
forma ás veces 
incorrecta. 

 

Aplica a distinción de 
forma correcta 
sempre e con 
exemplos. 

 

Aplica a distinción e é 
quen de facelo de 
forma práctica e en 
contextos reais. 
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PS-B1.2 

 
2º-PSB1.2.3 - Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das metodoloxías 
de investigación psicolóxica, explicando as características de cada unha, 
como son os métodos comprensivos (introspección, fenomenoloxía, 
hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámica de grupos etc.) e os seus 
obxectivos (observación, descrición, experimentación, explicación, estudos de 
casos etc.). 

 
Descoñece a 
meirande parte dos 
métodos. 

 

Coñece case todos os 
métodos, pero non 
os describe 
correctamente. 

Describe  
correctamente  os  
métodos  e  os seus 
obxectivos, pero non 
valora. 

Valora 
obxectivamente os 
diferentes métodos 
propoñendo 
exemplos e casos. 

 
 
B1.3 

 

2º-PSB1.3.1 - Explica e recoñece a importancia das achegas que a psicoloxía 
realizou na comprensión dos fenómenos humanos, identificando os 
problemas específicos dos que se ocupa e as conclusións achegadas. 

 

Non distingue as 
cuestións 
psicolóxicas. 

Confunde cuestións 
psicolóxicas con 
cuestións filosóficas 
ou doutras ciencias. 

Identifica ben as 
cuestións 
psicolóxicas e as 
solucións propostas. 

Identifica ben as 
cuestións e é quen de 
xerar unha opinión 
persoal. 

 
 

B1.3 

 

2º-PSB1.3.4 - Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións 
argumentadamente, mediante presentacións gráficas, en medios 
audiovisuais… 

 

Non usa. 
 

Usa de forma 
deficiente. 

 

Usa unha ferramenta 
dixital de forma 
efectiva. 

 

Usa máis dunha 
ferramenta de 
exposición de forma 
complementaria. 

 
 
B1.3 

2º-PSB1.3.2 - Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender –realizando os 
seus propios mapas conceptuais, utilizando medios informáticos–, acerca das 
seguintes teorías: psicanálise, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, 
humanismo e psicobioloxía. 

Non investiga nos 
temas de forma 
autónoma. 

Investiga, pero non 
recoñece a 
información 
relevante nin xera un 
criterio. 

 

Investiga e recoñece 
información 
relevante. 

É quen de usar a 
información 
relevante para xerar 
nova información. 

 
 
B1.3 

 

2º-PSB1.3.3 - Analiza e valora criticamente textos sobre os problemas, as 
funcións e as aplicacións da psicoloxía de autores como W. Wundt, S. Freud, A. 
Maslow, W. James e B. F. Skinner, entre outros. 

Non comprende nin 
analiza o texto de 
xeito autónomo. 

A comprensión dos 
textos é mínima e 
non tira conclusións 
deles. 

Comprende  os  
textos  e  tira 
conclusións, pero 
estas son moi básicas 
e non as explica. 

Comprende os 
textos, as 
conclusións son 
importantes e están 
ben elaboradas. 
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Rúbricas   2ª  avaliación 
 

 

CRIT. 
DE 

AVAL. 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo agardable) 

 
D 

PS-B3.1 2º-PSB3.1.1 - Distingue e relaciona os elementos que interveñen no 
fenómeno da percepción (estímulo, sentido, sensación e limiares de 
percepción), recoñecéndoos dentro das fases do proceso perceptivo 
(excitación, transdución, transmisión e recepción). 

O esquema é moi 
limitado, faltan os 
conceptos principais e 
non se amosan as 
relacións entre eles. 

O esquema non está 
completo aínda que 
están os elementos 
esenciais. 

O esquema presentado 
é unha recreación dun 
esquema previamente 
publicado, pero é 
completo e correcto. 

O esquema é 
elaborado, recolle todos 
os elementos 
traballados no curso e 
as relacións entre eles, 
as cales son 
loxicamente correctas. 
É persoal. 

PS-B3.1 2º-PSB3.1.2 - Compara e valora as achegas das principais teorías acerca da 
percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. 

Non usa información 
do tema en ningún 
momento e as 
respostas aos exercicios 
non teñen nivel 
conceptual adecuado. 

Usa pouca información 
do tema para 
desenvolver os 
exercicios e cando o fai 
non é pertinente. 

Usa a información 
adquirida sobre o tema 
en diferentes 
momentos, mais dun 
xeito non integrado, 
salpicando a tarefa sen 
conectar con esta. 

Usa os coñecementos 
adquiridos nas análises 
dos diferentes 
documentos dun xeito 
persoal e ben 
integrado. 

PS-B3.1 2º-PSB3.1.3 - Elabora unha presentación con medios audiovisuais e en 
colaboración grupal, desenvolvendo a súa iniciativa persoal e as leis 
gestálticas da percepción, valorando a súa achega conceptual e 
identificando exemplos concretos de como actúan (por exemplo, a través 
de obras pictóricas ou fotografías). 

Non se elaboran máis 
que algunhas das leis e 
os exemplos non son 
pertinentes nalgúns ou 
en todos os casos. 

Só están representadas 
algunhas leis, pero son 
as principais. Os 
exemplos non son 
recollidos polo propio 
alumno/a. 

Están representadas 
todas as leis, pero non é 
capaz de poñer 
exemplos persoais. 

O mural está completo, 
preséntase un exemplo 
por lei e estes son 
orixinais, recollidos 
polo propio alumno/a. 
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PS-B3.1 2º-PSB3.1.4 - Procura e selecciona información, utilizando páxinas web, 
verbo dalgúns tipos de ilusións ópticas, diferenciándoas dos trastornos 
perceptivos como as alucinacións e a agnosia. 

O resultado é froito 
dunha opinión 
anecdótica sen que se 
teña recollido 
información. 

Recóllese información, 
pero non é pertinente 
ou está mal 
estruturada e usada. 
Non se citan as fontes. 

Recóllese información 
pertinente de 
diferentes fontes, pero 
en moitos casos non se 
citan. 

A información recollida 
de diferentes fontes 
está ben seleccionada e 
citada no documento 
final. 

PS-B3.1 2º-PSB3.1.5 - Comenta e aprecia algúns fenómenos perceptivos, como a 
constancia perceptiva, a percepción subliminar e extrasensorial, o membro 
pantasma e a percepción por estimulación eléctrica do cerebro (por 
exemplo, o ollo de Dobelle), entre outros, e expón as súas conclusións a 
través de soportes de presentación informáticos. 

Non recoñece a 
maioría dos fenómenos 
perceptivos nos 
documentos nin 
comenta sobre eles. 

Só recoñece algún dos 
fenómenos perceptivos 
nos documentos e non 
comenta sobre eles. 

Recoñece os 
fenómenos perceptivos 
nos documentos para 
analizar, pero non é 
quen de valoralos nin 
de facer un comentario 
persoal. 

Recoñece os 
fenómenos perceptivos 
nos diferentes 
documentos para 
analizar e fai 
comentarios axeitados 
e persoais sobre eles. 

PS-B3.2 2º-PSB3.2.1 - Discirne e elabora conclusións, en colaboración grupal, sobre 
a influencia dos factores individuais (motivación, actitudes e intereses) e 
sociais (cultura e hábitat) no fenómeno da percepción, utilizando, por 
exemplo, os experimentos sobre prexuízos realizados por Allport e Kramer. 

Non coñece nin explica 
os principais nesgos 
cognitivos. 

Formula e explica os 
diferentes nesgos 
cognitivos, pero non é 
quen de experimentar 
con eles nin recoñecer 
a súa importancia en 
diferentes áreas. 

Coñece e recoñece os 
principais nesgos 
cognitivos e é quen de 
realizar de novo un 
experiemento xa 
realizado sobre eles. 

Coñece e recoñece os 
principais nesgos 
cognitivos e é quen de 
realizar un experimento 
de propia creación 
sobre eles. 

PS-B3.3 2º-PSB3.3.1 - Relaciona os conceptos de atención e concentración como 
puntos de partida da memoria, distinguindo os tipos de atención e os 
tipos de alteración que poden sufrir. 

Non fala dos procesos 
de atención e 
concentración. 

Só menciona a 
atención e a 
concentración como 
importantes, pero sen 
explicalas nin usalas no 
seu comentario dos 
documentos. 

Recoñece a importancia 
da atención e a 
concentración no 
documento para 
analizar, pero non é 
quen de valoralos nin de 
facer un comentario 
persoal. 

Recoñece a importancia 
da atención e a 
concentración nos  
diferentes  documentos 
para analizar e fai 
comentarios axeitados 
e persoais sobre eles. 
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PS-B3.3 2º-PSB3.3.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e elaborar, con 
medios informáticos, un cadro comparativo sobre diferentes tipos de 
memoria (sensorial, MCP e MLP), analizando a correspondencia entre 
elas e valorando a utilidade que teñen na aprendizaxe humana. 

Non é quen de situar 
os trastornos que se 
poden visualizar nos 
documentos propostos 
nin introduce un 
esquema que permita 
situalos no conxunto 
dos procesos da 
memoria. 

Sitúa os trastornos que 
se poden visualizar nos 
documentos propostos 
ou introduce un 
esquema copiado que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria, pero sen 
relacionar estes dous 
aspectos entre si. 

Sitúa os trastornos 
que se poden 
visualizar nos 
documentos propostos 
e introduce ademais un 
esquema copiado que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria. 

Sitúa os trastornos que 
se poden visualizar nos 
documentos propostos 
e introduce ademais un 
esquema persoal que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria. 

PS-B3.3 2º-PSB3.3.3 - Procura e selecciona información en páxinas web e libros 
especializados, acerca das principais causas do esquecemento, tales como 
as fisiolóxicas, as producidas por lesións, por represión, por falta de 
procesamento, por contexto inadecuado, etc., e elabora conclusións. 

Non é quen de situar 
os trastornos que se 
poden visualizar nos 
documentos propostos 
nin introduce un 
esquema que permita 
situalos no conxunto 
dos procesos da 
memoria. 

Sitúa os trastornos que 
se poden visualizar nos 
documentos propostos 
ou introduce un 
esquema copiado que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria, pero sen 
relacionar estes dous 
aspectos entre si. 

Sitúa os trastornos 
que se poden 
visualizar nos 
documentos propostos 
e introduce ademais un 
esquema copiado que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria. 

Sitúa os trastornos que 
se poden visualizar nos 
documentos propostos 
e introduce ademais un 
esquema persoal que 
permite situalos no 
conxunto dos procesos 
da memoria. 

PS-B3.3 2º-PSB3.3.4 - Procura e selecciona información en páxinas web. Analiza e 
valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria por 
desuso, interferencia, falta de motivación etc., e expón as súas 
consecuencias de xeito argumentado. 

O resultado é froito 
dunha opinión 
anecdótica sen que se 
teña recollido 
información. 

Recóllese información, 
pero non é pertinente 
ou está mal 
estruturada e 
empregada. Non se 
citan as fontes. 

Recóllese información 
pertinente de 
diferentes fontes, pero 
en moitos casos non se 
citan. 

A información recollida 
de diferentes fontes 
está ben seleccionada e 
citada no documento 
final. 
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PS-B3.3 2º-PSB3.3.5 - Exemplifica, a través de medios audiovisuais, algunhas 
distorsións ou alteracións da memoria, como a amnesia, a hipermnesia, a 
paramnesia e os falsos recordos, desenvolvendo a súa capacidade 
emprendedora. 

Non é quen de recoller 
os exemplos das 
alteracións da memoria 
dos documentos. 

Toma exemplos dos 
documentos para 
explicar as diferentes 
alteracións da 
memoria, aínda que son 
incompletos e non fai 
comentarios persoais 
explicativos sobre elas. 

Toma exemplos dos 
documentos para 
explicar as diferentes 
alteracións da memoria 
e recoller comentarios 
doutros explicativos 
sobre elas. 

Toma exemplos dos 
documentos para 
explicar as diferentes 
alteracións da memoria 
e fai comentarios 
persoais explicativos 
sobre elas. 

 

PS-B4.1 

2º-PSB4.1.1 - Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar, utilizando 
medios informáticos, un cadro comparativo das teorías da aprendizaxe: 
condicionamento clásico (Pavlov e Watson); aprendizaxe por ensaio-erro 
(Thorndike); condicionamento instrumental (Skinner); teoría cognitiva 
(Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe social ou vicaria (Bandura) etc. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde 
é deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

O esquema está 
completo, pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Dá 
exemplos pero non son 
creativos. 

Presenta un esquema 
completo, persoal e 
ben estruturado 
loxicamente, con 
exemplos prácticos 
creativos. 

PS-B4.1 2º-PSB4.1.2 - Analiza e aprecia os resultados da aplicación das técnicas 
de condicionamento na publicidade, mediante a localización destas 
últimas en exemplos de casos concretos, utilizados nos medios de 
comunicación audiovisual. 

Non é quen de definir 
as técnicas de 
condicionamento nin 
as recoñece nas súas 
aplicacións. 

Só é quen de definir a 
teoría do 
condicionamento, pero 
non a recoñece nas 
súas aplicacións. 

Recoñece algunhas 
técnicas de 
condicionamento, pero 
falla na aplicación a 
contextos concretos. 

O alumno/a recoñece 
as principais técnicas 
de condicionamento e 
aplícaas en contextos 
concretos. 

PS-B4.1 2º-PSB4.1.3 - Describe e valora a importancia dos factores que inflúen na 
aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos previos adquiridos, as 
capacidades, a personalidade, os estilos cognitivos, a motivación, as 
actitudes e os valores. 

Non recoñece a maior 
parte dos factores que 
inflúen na aprendizaxe 
nin é quen de definilos 
e valoralos. 

Coñece os factores que 
inflúen na aprendizaxe 
dun xeito teórico e a 
reflexión que fai non é 
persoal. 

Coñece os factores que 
inflúen na aprendizaxe, 
pero non os recoñece 
facilmente nin pode dar 
unha opinión persoal 
aplicada a un contexto. 

Recoñece nun contexto 
os factores que inflúen 
na aprendizaxe, é quen 
de describilos e 
reflexiona sobre o seu 
alcance dun xeito 
persoal. 

PS-B4.2 2º-PSB4.2.1 - Elabora mapas conceptuais dalgunhas das actuais teorías 
sobre a intelixencia, valorando as achegas que no seu estudo tivo cada 
unha delas, como por exemplo a teoría factorial de Spearman, a 
multifactorial de Thurstone e as de Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner etc. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde é 
deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

O esquema está 
completo, pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Dá 
exemplos pero non son 
creativos. 

Presenta un esquema 
completo, persoal e 
ben estruturado 
loxicamente, con 
exemplos prácticos 
creativos. 
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PS-B4.2 2º-PSB4.2.2 - Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un esquema 
explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. 
Piaget, valorando a importancia das influencias xenéticas e do medio neste 
proceso. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde 
é deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

O esquema está 
completo, pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Dá 
exemplos pero non son 
creativos. 

Presenta un esquema 
completo, persoal e 
ben estruturado 
loxicamente, con 
exemplos prácticos 
creativos. 

PS-B4.2 2º-PSB4.2.3 - Investiga, en páxinas de Internet, o que é o CI e a escala de 
Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a deficiencia profunda ata 
a superdotación, apreciando a obxectividade real dos seus resultados e 
examinando criticamente algunhas técnicas de medición da intelixencia. 

Non coñece a 
definición de CI nin as 
súas escalas e 
aplicacións. 

Sabe o que é o CI, pero 
non reflexiona 
criticamente sobre o 
seu uso nin aplica o 
concepto a ningún 
contexto. 

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente 
sobre o seu uso, pero 
non é quen de aplicalo a 
un contexto. 

Sabe o que é o CI e 
reflexiona criticamente 
sobre o seu uso 
aplicándoo a un 
contexto. 

PS-B4.2 2º-PSB4.2.4 - Analiza que é o pensamento, apreciando a validez tanto do 
razoamento como da creatividade na resolución de problemas e na toma 
de decisións. 

A definición de 
pensamento que usa é 
errónea e está mal 
aplicada. 

Coñece os factores do 
pensamento, pero non 
os define con rigor nin 
é quen de aplicalos. 

Coñece os factores do 
pensamento e 
reflexiona a nivel 
teórico sobre eles, pero 
non é quen de aplicalos 
á valoración dun 
contexto. 

É quen de aplicar a 
definición de 
pensamento e os seus 
factores a unha 
reflexión crítica sobre 
un contexto 
determinado. 

PS-B4.3 2º-PSB4.3.1 - Valora a importancia das teorías de Gardner e Goleman, 
realizando un esquema das competencias da intelixencia emocional e a 
súa importancia no éxito persoal e profesional. 

Explica 
deficientemente as 
teorías da intelixencia 
emocional. 

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional, 
pero non é quen de 
valoralas nin sequera de 
forma teórica. 

Coñece as teorías da 
intelixencia emocional 
e valóraas 
teoricamente, pero non 
emite un xuízo persoal 
ao respecto. 

É capaz de facer unha 
valoración crítica 
persoal sobre as teorías 
da intelixencia 
emocional. 

PS-B4.4 2º-PSB4.4.1 - Avalía, en traballo grupal, as vertentes positivas e 
negativas das aplicacións da intelixencia artificial, así como os perigos 
que pode representar pola súa capacidade para o control do ser humano, 
invadindo a súa intimidade e a súa liberdade. 

Non é quen de 
recoñecer as diferenzas 
entre IA e intelixencia 
humana nin facer unha 
reflexión crítica sobre 
eses conceptos. 

Non aplica os 
diferentes factores da 
intelixencia á análise da  
intelixencia  artificial en 
comparación coa 
humana. Usa só 
definicións xerais. 

Traballa cos conceptos 
de intelixencia artificial 
e humana, pero non é 
quen de valorar ou 
reflexionar criticamente 
sobre eles. 

É quen de facer unha 
reflexión persoal sobre 
as diferenzas e 
similitudes entre IA e 
intelixencia humana, 
afondando nos 
problemas éticos que 
pode presentar. 
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Rúbricas   3ª  avaliación 
 

 

CRIT. 
DE AVAL. 

 
ESTÁNDARES 

 
A 

 
B 

C 
(mínimo 

agardable) 

 
D 

PS-B5.1 2º-PSB5.1.1 - Utiliza e selecciona información acerca das teorías da 
motivación (homeostática; das necesidades; do incentivo; cognitivas; 
psicanalítcas; humanistas), utilizando mapas conceptuais e elabora 
conclusións. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde 
é deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

O esquema está 
completo, pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Dá 
exemplos pero non son 
creativos. 

Preséntase un esquema 
completo, persoal e 
ben estruturado 
loxicamente, con 
exemplos prácticos 
creativos. 

PS-B5.1 2º-PSB5.1.2 - Recorre á súa iniciativa para realizar unha presentación, con 
medios informáticos, acerca das causas da frustración, partindo da 
clasificación dos conflitos de Lewin e valorando as respostas alternativas a 
esta, como a agresión, o logro indirecto, a evasión, a depresión ou a súa 
aceptación (tolerancia á frustración). 

Non é quen de definir 
as técnicas nin as 
recoñece nas súas 
aplicacións. 

Só é quen de definir a 
teoría, pero non a 
recoñece nas súas 
aplicacións. 

Recoñece algunhas 
técnicas e teorías, pero 
falla na aplicación a 
contextos concretos. 

O alumno/a recoñece 
as principais técnicas e 
teorías e aplícaas en 
contextos concretos. 

PS-B5.1 2º-PSB5.1.3 - Argumenta, en colaboración grupal, sobre a importancia da 
motivación no ámbito laboral e educativo, analizando a relación entre 
motivación e consecución de logros. 

Non é quen de definir 
as técnicas nin as 
recoñece nas súas 
aplicacións. 

Só é quen de definir a 
teoría, pero non a 
recoñece nas súas 
aplicacións. 

Recoñece algunhas 
técnicas e teorías, pero 
falla na aplicación a 
contextos concretos. 

O alumno/a recoñece 
as principais técnicas e 
teorías e aplícaas en 
contextos concretos. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.1 - Describe, establecendo semellanzas e diferenzas, as teorías 
da personalidade, como as provenientes da psicanálise, o humanismo, as 
tipoloxías, o cognitivismo e o condutismo, valorando as achegas que cada 
unha delas realizou ao coñecemento da natureza humana. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde é 
deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

O esquema está 
completo, pero a 
estrutura é confusa e 
pouco visible. Dá 
exemplos pero non son 
creativos. 

Preséntase un esquema 
completo, persoal e 
ben estruturado 
loxicamente, con 
exemplos prácticos 
creativos. 
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PS-B5.2 2º-PSB5.2.2 - Recorre á súa iniciativa persoal para realizar unha 

presentación, a través de medios audiovisuais, sobre as fases do 
desenvolvemento da personalidade, por exemplo segundo a teoría 
psicanalista, e elabora conclusións sobre os cambios que se producen en 
cada unha delas. 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
incompleto, mal 
estruturado e sen 
aplicación concreta. 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
completo, pero a súa 
estrutura non está 
elaborada nin se aplica 
á realidade. 

 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
completo e ben 
estruturado, pero non 
está aplicado á 
realidade. 

 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
completo, ben 
estruturado e é 
creativo. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.3 - Analiza, valorando criticamente, as limitacións dalgúns 
métodos e estratexias para a avaliación da personalidade, como son as 
probas proxectivas (test de Rorschach, TAT, test da frustración de 
Rosenzweig etc.), as probas non proxectivas (16 FP, NEO-PI-R e MMPI) e 
as técnicas fisiolóxicas (tomografías etc.). 

A avaliación é parcial 
e nada estruturada, 
non se fai aplicación 
práctica. 

Faise unha avaliación 
teórica e superficial, 
pero sen unha 
aplicación práctica. 

 

Faise unha avaliación 
teórica e superficial, 
pero non se realiza 
unha aplicación 
práctica. 

 

Faise unha avaliación 
exahustiva de cada 
método e realízase 
unha aplicación 
práctica. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.4 - Diserta sobre a complexa relación entre a función da 
conciencia e os procesos inconscientes, analizando algúns fenómenos 
inconscientes, como os soños ou a hipnose. 

Non hai definición 
precisa de conciencia e 
non se aplica a ningún 
contexto nin exemplo. 

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia, pero sen 
relación con teorías 
psicolóxicas a algún 
contexto concreto. 

 

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia respecto 
unha formulación 
teórica e aplícaa a 
diferentes contextos. 

 

Coñece e establece 
unha definición de 
conciencia en función 
de diferentes teorías e 
aplícaa a diferente 
contextos. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.5 - Investiga, en traballo grupal, sobre os estados alterados de 
conciencia provocados polas drogas, valorando criticamente a súa 
influencia nas alteracións da personalidade, e presenta as súas 
conclusións de maneira argumentada. 

Non hai investigación 
propiamente dita, só 
recompilación de datos 
sobre a temática. 

A investigación é 
teórica, sen 
metodoloxía científica e 
sen parte práctica. 

 

A investigación é 
exahustiva, con 
metodoloxía científica e 
parte práctica. Non 
presenta memoria. 

 

A investigación é 
exahustiva, con 
metodoloxía científica e 
parte práctica. Presenta 
memoria. 

PS-B5.2 2º-PSB5.2.6 - Indaga sobre a relación entre identidade e autoestima, 
valorando criticamente a importancia do concepto de si mesmo/a e as 
repercusións que iso ten no desenvolvemento persoal e vital. 

As definicións non 
están ben construídas e 
as relacións factorais 
tampouco. A 
valoración non está 
presente ou é errónea. 

As definicións están ben 
construídas, pero a 
relación con outros 
factores non é correcta 
ou non está explícita. A 
valoración é persoal 
pero non teórica. 

 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
completo e ben 
estruturado, pero non 
está aplicado á 
realidade. 

 

O percorrido polas 
partes constitutivas da 
personalidade está 
completo, ben 
estruturado e é 
creativo. 
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PS-B5.3 2º-PSB5.3.1 - Describe perspectivas e modelos de estudo da psicopatoloxía, 
e reflexiona sobre os métodos utilizados por cada unha delas. 

O esquema está mal 
construído, incompleto 
e non se poñen 
exemplos ou os que 
están non son 
pertinentes. 

Están as teorías no 
esquema, pero a orde 
é deficiente. Non se 
relacionan coas súas 
definicións nin se 
poñen exemplos. 

Faise unha avaliación 
teórica e superficial, 
pero non se realiza 
unha aplicación 
práctica. 

Faise unha avaliación 
exahustiva de cada 
método e realízase 
unha aplicación 
práctica. 

PS-B6.1 2º-PSB6.1.1 - Analiza e valora as diferenzas culturais e o seu impacto no 
comportamento das persoas ao exercer a súa influencia nos esquemas 
cognitivos, a personalidade e a vida afectiva do ser humano. 

Non selecciona os ítems 
correctos e a 
elaboración da 
comparación é 
deficiente e escasa ou 
nula. 

Selecciona os ítems 
correctos e a 
comparación é 
correcta, pero sen 
introducir exemplos e 
elementos elaborados. 

Selecciona os ítems 
correctos e a análise é 
suficiente, con 
exemplos pertinentes e 
elementos de todos os 
campos da actividade 
humana. 

 

Os ítems son correctos 
e a análise é completa e 
creativa, con exemplos 
orixinais froito da 
investigación persoal. 

PS-B6.1 2º-PSB6.1.2 - Realiza unha presentación, colaborando en grupo e 
utilizando medios informáticos, sobre o proceso de socialización humana 
e a influencia dos grupos, os papeis e os status sociais no 
desenvolvemento da persoa. 

Non se tratan todos os 
elementos esenciais, a 
presentación non ten 
un esquema e os 
exemplos están mal 
integrados ou son 
claramente irrelevantes 
para o contido. 

A presentación é 
correcta, están 
tratados os aspectos 
fundamentais dos 
procesos de 
socialización, pero os 
exemplos non son 
relevantes ou non están 
ben elaborados. 

 

A presentación é 
correcta, traballa todos 
os apartados do 
proceso de 
socialización, pero os 
exemplos son 
estereotipados e pouco 
orixinais. 

 

Recóllense todos os 
procesos de 
socialización e 
exemplifícanse de 
xeito creativo e 
orixinal. A presentación 
é de calidade e 
innovadora. 

PS-B6.1 2º-PSB6.1.3 - Investiga acerca da orixe social das actitudes persoais, 
valorando a súa utilidade para a predición da conduta humana e a súa 
influencia en condutas de violencia escolar, laboral, doméstica e de xénero, 
entre outras. 

O traballo non toca 
máis ca aspectos 
tanxenciais e está 
baseado en exemplos 
pouco relevantes. A 
presentación está mal 
elaborada ou non ten 
estrutura. 

O traballo é froito dun 
refundido de diversos 
documentos ao 
respecto, sen exemplos 
nin elaboración 
persoal, mais toca 
todos os aspectos. 

 

A presentación final do 
traballo é un resumo 
estandarizado da 
problemática, pero os 
exemplos son persoais. 

A comparativa de 
valores e actitudes 
relacionadas co xénero 
é creativa e persoal, 
axúntase material 
propio na produción 
final do exercicio. 
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PS-B6.2 2º-PSB6.2.1 - Procura e selecciona información en Internet acerca das 
características da conduta do individuo inmerso na masa, tales como 
impulsividade, intolerancia, inconsciencia, falta de perseveranza, 
volubilidade e falta de capacidade crítica, entre outras. 

Aplica algún exemplo 
pero de forma 
incorrecta e non ten 
unha estrutura 
ordenada nin está 
completo. 

Aplica os conceptos ao 
exemplo, pero non é 
quen de explicalos 
correctamente nin 
estruturalos. 

 

Está ben reflectido o 
traballo teórico de Le 
Bon, pero non atina cos 
exemplos e a 
explicación é moi pouco 
persoal. 

 

É quen de extraer as 
características do 
individuo masa a través 
dunha investigación, 
que reconstrúe de 
xeito creativo e con 
exemplos. 

 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.2 - Utiliza e selecciona información acerca do estudo psicolóxico 
das masas, realizado por Gustav Le Bon, e elabora conclusións verbo do 
poder da persuasión, o contaxio de sentimentos e emocións que se 
produce nas masas e os seus efectos na perda temporal da personalidade 
individual e consciente da persoa. 

Descoñece a teoría e a 
explicación do exemplo 
está descontextualizada 
e mal expresada. 

Coñece a teoría 
deficientemente e non 
é quen de relacionala 
co exemplo, que explica 
de forma incorrecta. 

 

Coñece a teoría, pero 
non é quen de ver a 
relación co exemplo. 
Explica o exemplo ou a 
teoría desconectados 
entre si. 

 

É quen de extraer a 
teoría mediante 
indución a partir do 
exemplo e explicalo de 
forma creativa e 
orixinal. 

 

 

PS-B6.2 

2º-PSB6.2.3 - Indaga na psicoloxía de Erikson e destaca algunhas das 
causas psicolóxicas explicativas que sinala acerca dos actos terroristas ou 
do pensamento radical e irracional que se pon de manifesto en 
seguidores/as de equipos deportivos, artistas, grupos políticos, relixiosos 
etc. 

Non coñece a teoría nin 
é quen de explicala no 
exemplo. A explicación 
está descontextualizada 
e é errónea. 

Coñece mal a teoría e 
non é quen de aplicala 
ao exemplo, que non 
explica ou explica de 
forma errónea. 

 

Coñece a teoría, pero 
non é quen de aplicala 
ao exemplo ou faino de 
forma deficiente. 

 

É quen de explicar de 
xeito persoal un 
exemplo da conduta 
violenta aplicando a 
teoría de forma exacta 
e coherente. 

PS-B6.2 2º-PSB6.2.4 - Elabora conclusións, en colaboración grupal, e formula pautas 
de conduta preventivas co fin de evitar que as persoas se convertan en 
parte da masa, perdendo o control da súa conduta, dos seus pensamentos 
e dos seus sentimentos. 

Descoñece a teoría e a 
explicación do exemplo 
está descontextualizada 
e mal expresada. 

Coñece a teoría 
deficientemente e non 
é quen de relacionala 
co exemplo, que explica 
de forma incorrecta. 

 

Coñece a teoría, pero 
non é quen de ver a 
relación co exemplo. 
Explica o exemplo ou a 
teoría desconectados 
entre si. 

 

É quen de extraer a 
teoría mediante 
indución a partir do 
exemplo e explicalo de 
forma creativa e 
orixinal. 

PS-B6.3 2º-PSB6.3.1 - Comenta e aprecia a importancia da aplicación da psicoloxía 
no mundo laboral, en temas tales como os aspectos psicolóxicos que 
inflúen na produtividade e no desenvolvemento empresarial, a 
importancia dos métodos e das técnicas psicolóxicos para a selección de 
persoal segundo os perfís laborais e a resolución de conflitos etc. 

Descoñece a teoría e a 
explicación do exemplo 
está descontextualizada 
e mal expresada. 

Coñece mal a teoría e 
non é quen de aplicala 
ao exemplo, que non 
explica ou explica de 
forma errónea. 

 

Coñece a teoría, pero 
non é quen de aplicala 
ao exemplo ou faino de 
forma deficiente. 

 

É quen de facer unha 
valoración crítica 
persoal do exemplo 
aplicando a teoría e 
tirando conclusións a 
partir da análise. 
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PS-B6.3 2º-PSB6.3.2 - Procura e selecciona información sobre recursos humanos: 
selección de persoal e desenvolvemento de programas profesionais 
favorecedores da integración do persoal traballador na empresa, e a súa 
evolución persoal e profesional. 

O traballo realizado 
está mal estruturado, 
carece de rigor e non é 
quen de aplicalo ao 
exemplo. 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada 
sen tirar propostas 
alternativas propias. 

 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada e 
tira propostas 
alternativas típicas. 

 

Fai unha investigación 
persoal e unha 
reelaboración creativa 
achegando propostas 
alternativas ao 
exemplo. 

PS-B6.3 2º-PSB6.3.3 - Describe a importancia dos factores psicolóxicos que inflúen 
no desenvolvemento laboral, como a adaptación, a innovación, o traballo 
colaborador, a xestión de coñecementos, a creatividade e a autoestima, 
identificando factores fundamentais, como a proposición de retos, a 
motivación, o fomento da participación, a autonomía e a xeración de 
ambientes creativos, mediante exemplos de casos concretos e 
reflexionando criticamente sobre a súa aplicación en diversos ámbitos de 
traballo. 

O traballo realizado 
está mal estruturado, 
carece de rigor e non é 
quen de aplicalo ao 
exemplo. 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada 
sen tirar propostas 
alternativas propias. 

 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada e 
tira propostas 
alternativas típicas. 

 

Fai unha investigación 
persoal e unha 
reelaboración creativa 
achegando propostas 
alternativas ao 
exemplo. 

PS-B6.3 2º-PSB6.3.4 - Investiga, en páxinas de Internet, acerca dos principais riscos 
para a saúde laboral, como son o estrés, a ansiedade, o mobbing e a 
síndrome de Burnout. 

O traballo realizado 
está mal estruturado, 
carece de rigor e non é 
quen de aplicalo ao 
exemplo. 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada 
sen análise crítica. 

Produce un traballo 
estereotipado e 
repetitivo da 
información acadada e 
non é capaz de facer 
unha interpretación 
crítica do exemplo, 
mais fai unha 
valoración persoal. 

 

Fai unha investigación 
persoal e unha 
reelaboración creativa 
achegando unha 
interpretación crítica do 
exemplo. 
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5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 
 
  
 
 

Instrumentos de avaliación Criterios de cualificación 

- Actividades. Estarán recollidas no caderno do alumno, que o profesor 
inspeccionará periodicamente nas clases e, unha vez por trimestre, recollerá 
para a súa avaliación, ou subidas á Aula Virtual. Trátase de actividades que o 
alumno realizará na clase ou na casa e que consistirán fundamentalmente en:  

 

o Procura de información para completar ou aclarar o visto na clase. 
o Actividades de resumo e síntese de apartados do libro de texto ou 

materiais proporcionados polo profesor ou procurados polo propio 
alumno. 

o Traballos de síntese e comentario persoal acerca de libros de lectura ou 
películas do “Plan Lector” que se detallará nun apartado posterior. 

o Pequenos traballos de investigación de carácter voluntario sobre aspectos 
concretos relacionados coa temática desenvolta na clase. Esta actividade 
está pensada para permitirlle ao alumno incrementar a súa nota con 
actividades que conecten mellor coas súas propias inquedanzas, e 
puntuaranse a parte. 

 

Estas dúas últimas actividades están pensadas para permitirlle ao alumno 
incrementar a súa nota con actividades que conecten mellor coas súas propias 
inquedanzas, e puntuaranse a parte. 

Representarán o 30 % da nota total por avaliación; é dicir, 3 puntos sobre 10.  
 
Os traballos de síntese e comentario persoal de libros ou películas do “plan 
lector” contabilizaranse a parte. Neste caso, como se trata de actividades de 
carácter voluntario, e destinadas a mellorar a nota do alumno, procederase a 
sumarlle 1 punto por cada actividade á nota que obteña unha vez sumadas a 
nota das actividades, a do exame e a da actitude. Dado que 2º de Bacharelato é 
un curso que deixa moi pouco marxe de tempo ao alumnado para este tipo de 
actividades tamén se lle oferta ao alumnado a posibilidade de pequenos 
traballos de investigación que lles permitirá sumar entre 0,5 – 1 puntos. 
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- Probas obxectivas escritas que consistirán en preguntas obxectivas de 
resposta breve ou de opción múltiple, preguntas abertas e textos con 
preguntas para orientar a súa análise.  

Se durante algunha das probas realizados ao longo do curso se sorprende a 
algún alumno copiando, por calquera procedemento, irá a un exame final de 
toda a materia no mes de maio.  

Representarán o 60 % da nota total por avaliación; é dicir, 6 puntos sobre 10. 

-   Actitude. Nese apartado terase en conta: 
 

o Asistencia a clase.  
o Atención ás explicacións do profesor e participación activa e positiva nas 

clases (consultando dúbidas, respondendo ás preguntas, intervindo nos 
debates...).  

o Preocupación pola correcta realización das actividades encomendadas e 
realización das mesmas nos prazos indicados. 

 

Para a observación sistemática da actitude do alumno utilizarase o diario de 
clase do profesor. 

Representará o 10 % da nota total por avaliación. 

Para obter unha avaliación positiva na materia compre sumar 5 ou máis puntos sobre 10 entre a nota do exame, as actividades e a actitude. No caso do exame, será necesario 
sacar unha nota mínima para obter unha avaliación positiva na materia. Esta nota mínima será dun 2,5 sobre 6 (sempre e cando non haxa preguntas en branco no exame ou 
contestadas duna forma moi insuficiente). 
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6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 
 
Consideracións  metodolóxicas  que  require  a  materia. 

Por tratarse dunha materia optativa que se cursa únicamente en segundo de Bacharelato debe abordarse como un curso introdutorio no 
que trate de darselle ao alumnado unha panorámica xeral do que representa a psicoloxía, principiando por un breve repaso histórico a súa 
constitución como disciplina para despois abordar os diferentes ámbitos que se traballan na actual psicoloxía científica nas súas diversas ramas. 

Ao tratarse d un curso introdutorio, a materia debe abordar unha panorámica xeral das áreas ás que se refire e deberá dotar ao 
alumnado da estrutura conceptual e os coñecementos precisos para elixir a perspectiva de estudo psicololóxica que máis se adapte ao seu 
itinerario de estudos. 

Tendo en conta estas consideraciones, trataremos de ofrecer ao alumnado uns materiais e unhas actividades que permitan que, tanto 
aqueles que optan por esta materia coa intención de cursar posteriormente algunha carreira de Ciencias da Saúde, e precisan polo tanto 
afondar nalgúns contidos específicos, como aqueles que simplemente a cursan por curiosidade persoal, vexan cumpridas as súas espectativas. 
No referente ás actividades ofreceremos tres modalidades:  
 

a) Actividades de desenvolvemento de contidos: elaboración de resumos, táboas, esquemas, comentarios, presentacións en formato 
dixital.  

b) Actividades de investigación ou ampliación de contidos. Con elas trataremos de ampliar ou exemplificar algúns aspectos de interese 
que no libro non estén suficientemente desenvoltos. Poden ser de carácter obrigatorio (formarán parte do caderno de actividades que será 
obxecto de inspección periódica como se apunta máis arriba) ou optativas, pensando naqueles alumnos que mostren un especial interese 
por determinado tema. En liña con isto último estarían aquelas actividades de investigación consistentes no afondamento en 
determinados aspectos da materia a través do Programa de Lecturas Opcionais, recollido no Proxecto Lector. 

c) Visionado de filmes relacionados coa secuencia de contidos (Ver no “Proxecto lector” o apartado Cine). Esta actividade irá sempre 
seguida da realización dun traballo sobre a película en cuestión e a súa relación con contidos da materia. Se a película se proxecta na clase, 
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o traballo será obrigatorio para todos e quedará recollido no caderno de actividades. Se se trata simplemente de películas cuxo visionado se 
recomenda serán obxecto dun tratamento similar aos libros de lectura opcional que tamén figuran no “Proxecto lector”. 

 
Materiais   e  recursos  didácticos. 

 
A continuación presentamos un conxunto de materiais que vamos a ir utilizando ao longo do curso en función das necesidades e da 

especificidade dos temas a tratar. 
 
o Libro de texto: Psicoloxía. Edicións Xerais, 2º Bacharelato (2016). O libro de texto acompáñase da versión para encerado dixital 

interactivo (Libro EDI). O libro electrónico inclúe o Caderno de Actividades, ademais doutros recursos didácticos. 

o Aula Virtual da materia. 

o Artigos de periódicos e/ou revistas. 

o Páxinas Web con contidos relacionados coa psicoloxía. 

o Blog e Facebook da materia: http://psykheenbach.blogspot.com.es/e https://www.facebook.com/psikeenbacharelato/ 

o Material aportado polo profesor: textos, presentacións…. 

o Libros de lectura ou consulta do Proxecto lector (ver punto seguinte). 

o Cine (Ver Poxecto Lector). 
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7.  PROXECTO LECTOR. 
 

O plan lector da materia terá como obxectivo fundamental incidir na ampliación dos coñecementos sobre a materia, atendendo á 
demanda do alumnado, e potenciar a transversalidade dos contidos e a súa aplicabilidade a contextos diversos. O proxecto lector inclúe unha 
sección de libros e outra de cine distribuidos por trimestres en paralelo aos contidos que se van a ir desenvolvendo. 

 
A) LECTURA 
 

-    Lectura na clase do libro de texto e doutros textos aportados polo profesor extraídos de libros, revistas, prensa, … etc.,  e actividades de 
comprensión e explicación sobre os mesmos. 

 

-   PROGRAMA DE LECTURAS OPCIONAIS para o segundo e o terceiro trimestres. Dado que o Plan Lector da materia ten como un dos seus 
obxectivos fundamentais incidir na ampliación dos coñecementos sobre a materia, atendendo a demanda do propio alumnado, 
decidimos introducir a opcionalidade neste apartado do Plan Lector. Desta maneira cada alumno poderá elaborar “á carta” o seu propio 
plan lector axustándoo as súas preferencias e capacidades. En certo modo, o Plan Lector sería tamén unha forma de “atención á 
diversidade”, como ben queda reflectido no correspondente apartado desta mesma Programación.  

Os alumnos deberán entregar un traballo sobre o libro lido e sumaráselles un punto á nota media que levan nesa avaliación. A 
continuación presentamos un listado coas obras recomendadas, distribuídas por trimestres, para que os alumnos escollan aquela/as que 
máis se axusten as súas preferencias. 

 
1º trimestre 

 

• El Lenguaje Secreto de la Mente: guia visual de los misterios de la conciencia (1997). Cohen, D. Círculo de Lectores, S. A. 
Unha mirada ao interior da conciencia humana que fai un repaso ás cuestións que teñen preocupado a filósofos, científicos e 
psicólogos ao longo da historia. Unha guía visual e ilustrada que nos permite comprender mellor o que é ser plenamente 
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humanos e nos mete de cheo nos misterios da conciencia. 
– Neurociencia para Julia. Xurxo Mariño. Edit. Laetoli. «O sistema nervioso –escribe o autor– é a esencia do teu ser. Úsalo agora 

mesmo para poder ver, ler e comprender este texto; algo que fas con naturalidade e sen esforzo.» Neste libro faise un repaso 
pola estrutura e funcións do noso sistema nervioso, dunha forma amable e comprensible. Un libro ameno para comprendernos 
mellor a nós mesmos. 

– O Alienista. Machado de Assis (2000). Edit. Zeta. O doutor Simão Bracamante volve á súa vila para dedicarse nela á súa 
profesión. Despois dun tempo comeza a interesarse polos estudos de psiquiatría e constrúe na cidade un manicomio que 
chama A Casa Verde, para poder internar os tolos da zona. Pouco a pouco, o doutor Bracamante vai pechando nel a case todos 
os habitantes, e construíndo novas tipoloxías de tolemia... 

– O curioso incidente do can á medianoite. Mark Haddon. Edit. Rinoceronte (2008). A través dunha linguaxe sinxela, a historia 
achéganos á mente do protagonista, un rapaz con síndrome de Asperger, e axúdanos a comprendelo. O autismo é unha das 
enfermidades do sistema nervoso cunha expresión na conduta e na vida dos individuos claramente observable. 
 

2º trimestre 
 

– Volviendo a la normalidad. La invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil. F.García de Vinuesa, H. González Pardo, 
Marino Pérez Álvarez. Alianza Editorial (2018). La invención de trastornos mentales se extiende a la infancia. Algunos 
problemas que tienen los adultos con la atención, la actividad y el humor de los niños están siendo capitalizados por la 
industria farmacéutica como dianas para la comercialización de medicamentos, sobre el supuesto de que son enfermedades 
cerebrales. Nos referimos, en particular, al TDAH y al trastorno bipolar infantil de reciente lanzamiento. Educar a los niños es 
mucho más complicado de lo que se piensa y el comportamiento de algunos supone un reto para su educación. 

– Irracionalidad. El enemigo interior. Sutherland, S. (1996). Alianza Editorial. Un libro ameno e acesible sobre os nesgos  
cognitivos e a formación dos prexuízos. Trátanse os principais erros no razoamento e achéganse exemplos claros deles e as 
consecuencias que teñen nas distintas áreas do coñecemento e da vida cotiá. 

– Enrugas, novela gráfica de Paco Roca (2007). El Patito Editorial. Aborda a vida nunha residencia xeriátrica e o ingreso de Emilio, 
un antigo executivo que padece Alzhéimer. Os síntomas da súa enfermidade e a adaptación a esa nova realidade inflúen tanto 
nas relacións que establece dentro da residencia como na súa propia identidade. 
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– Pensar rápido, pensar despacio. Daniel Kahneman (2014), Edit. Debate. O libro ofrece unha perspectiva nova do cerebro, en 
función dos sistemas que modelan o noso pensamento. O sistema 1, rápido, intuitivo e emocional. O sistema 2, lento, 
deliberativo e lóxico. Kahneman, experto en teoría das decisións, expón a importancia do pensamento rápido, pero tamén os 
seus erros e nesgos. O libro propón unha animada reflexión sobre como pensamos e sobre o poder que teñen as intuicións nas 
nosas decisións, para axudarnos a usar distintas técnicas que nos protexan dos fallos mentais e dos problemas que provocan. 

– Yo, robot. Isaac Asimov (2009). Edhasa. Unha compilación de relatos nos que se tratan os principais problemas que poderían 
xurdir nunha suposta mente «positrónica». Os relatos propoñen diferentes situacións nas que se atoparían os robots 
intelixentes e aos que especialistas en robótica terán que enfrontarse a novas enfermidades psicolóxicas, paradoxos lóxicos ou 
enxeñosos exercicios intelectuais. A protagonista de boa parte dos relatos é Susan Calvin, experta en robotpsicoloxía. 

 
3º trimestre 
 

– El universo de las emociones. Rafael Bisquerra, Eduard Punset e Palau Gea. Intenta ofrecer unha representación gráfica das 
emocións humanas unindo ciencia e arte. Inclúe 307 emocións nun mapa que permite visualizar e comprender o noso 
comportamento como seres humanos. Páxina do proxecto en http://universodeemociones.com/ 

– La estrategia del Océano Azul. W. Chan Kim e Renee Mauborgne. Neste libro defínense as novas estratexias de empresa que 
inciden máis na innovación ca na competencia e, a través do exemplo dunha empresa radicalmente innovadora coma O Cirque 
du Solei, podemos ver a nova estrutura organizativa e as consecuencias que ten nas relacións laborais, a selección de persoal ou 
a promoción e liderado. 

– El método Grönholm. J. Galceran (2005). Obra de teatro que representa a historia dos catro últimos aspirantes a 
conseguir un cargo executivo nunha multinacional. Unha proba conxunta deseñada polos psicólogos da empresa decidirá quen 
queda co traballo. A proba convértese nunha loita onde a crueldade e a falta de escrúpulos semella non ter límites. 

– Un feliz novo mundo. A Huxley. Edicións Xerais (1996). A novela describe un mundo no que as emocións e os sentimentos 
desapareceron, a conduta das persoas condiciónase para que non teñan medo á morte e cumpran as súas funcións sociais, e a 
felicidade provén dunha droga (soma) que non ten efectos secundarios físicos indesexables pero que tende a facer dos 
individuos seres submisos. A pregunta que nos propón a lectura do libro é como sería o ser humano nese mundo e en que 
medida serían seres humanos sans. En contraposición, a novela mostra tamén a vida en «mal país», un mundo similar ao que 
coñecemos, no que o prezo da liberdade e as emocións son a enfermidade, o medo á soidade e a morte. 
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B) CINE. 
 
 

A continuación presentamos un listado de películas recomendadas. Algunhas poden ser proxectadas en clase (en función do tempo 
dispoñible), en cuxo caso irán acompañadas dun cuestinario para orientar o traballo sobre a mesma que cada alumno deberá ter recollido 
no seu caderno de actividades. O resto das películas serían obxecto de visionado opcional fora da aula, e terían un tratamento similar as 
lecturas opcionais, tal e como se ten apuntado un pouco máis arriba. 

 
1º trimestre 

 

– Despertares. Penny Marshall (1990). Baséase na epidemia de encefalite alérxica que tivo lugar durante os anos 20 do 
século pasado. O doutor Malcolm Sayer chega novo a prestar servizo na sala de doentes en coma nun hospital de Nova York 
e, un día, observa como un doente recolle instintivamente as súas lentes pese a estar en estado catatónico. Entón comeza a 
experimentar tratamentos que leven á súa curación. A película está baseada na biografía do neurólogo Oliver Sacks. 

– Solaris. Tarkosky (1972). A acción da película desenvólvese nunha estación espacial que orbita o planeta Solaris. O seu 
núcleo central son as relacións entre seres humanos cando se expoñen ante os demais os desexos máis íntimos. Enfrontar o 
descoñecido require para os individuos un coñecemento do que é cada un. 
 

2º trimestre 
 

– Memento. C. Nolan (2000). Narra a historia de Leonard, quen despois de sufrir un trauma cerebral que lle causou amnesia 
anterógrada, non é quen de almacenar novos recordos, pero posúe unha memoria sensorial intacta. Para «recordar» crea un 
sistema usando fotos coas que elabora un rexistro da xente que coñece, os sitios que visita ou os lugares onde debe estar. Os 
temas centrais da película son a natureza da memoria, a identidade, o tempo e a recreación da realidade. 

– El milagro de Anna Sullivan. Arthur Penn (1962). Unha familia contrata a Anna Sullivan, cega, para educar a Helen, unha nena 
xorda e cega desde os tres anos. A profesora debe enfrontar a educación dunha nena, xa adolescente, que semella incapaz de 
someterse a ningunha discipliña e que non pode comunicarse. Hellen vive illada nun mundo propio e o reto da mestra será 
conseguir romper a burbulla na que vive dotándoa dunha linguaxe que lle permita comunicarse cos demais e comprender o seu 
mundo. 
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3º trimestre 
 

– Del Revés (Inside Out). Pete Docter (2015). Na película podemos coñecer da man de Riley, a protagonista, como procesa a 
nosa mente os recordos, as emocións e a percepción da realidade, como construímos a nosa personalidade a través deses 
procesos e tamén como se producen as alteracións psicolóxicas que poden dificultar a nosa maduración psicolóxica. A película 
está baseada na clasificación das emocions de Paul Ekman desenvolta en 1972. 

– La Ola. Denis Gansel (2008). A acción transcorre nun centro educativo alemán, durante a semana de proxectos que ten por 
obxectivo investigar nos diferentes sistemas políticos. Un grupo de alumnos elixen como opción a Autocracia e o profesor 
decide que poden realizar o experimento de conformar un grupo dirixido por un líder carismático e deseñar unha 
organización vertical. O grupo confórmase ao elixir democraticamente o líder e a través de lemas: «O poder mediante a 
disciplina», «Forza mediante a comunidade», «Forza a través da acción», «Forza a través do orgullo». A normas, a forma de 
vestir ou as relacións dos individuos dentro do grupo van conformando pouco a pouco a organización, ata o pundo de que 
ningún dos individuos que pertencen a el terá xa control sobre ela. 
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8.  CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 
 
 
 

Co obxectivo de potenciar o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación botaremos man do ordenador e da pizarra dixital 
para apoiar as explicacións dos temas desenvoltos na clase utilizando materiais dispoñibles na rede ou elaborados polo profesor. Tamén se lles 
recomendará aos alumnos a consulta de páxinas web onde poden encontrar información sobre o que estamos explicando na clase, ben para 
exemplificar ou ben para ampliar. Nalgunhas ocasións esta información teñen que recollela no caderno de actividades que se avalía ao final de 
cada trimestre.  

 

Animaremos aos alumnos a presentar traballos en formato dixital: presentacions, videoleccións... 
 

Tamén se animará aos alumnos a seguir e colaborar no blog e no Facebook da materia:  
 

• http://psykheenbach.blogspot.com.es/ 

• https://www.facebook.com/psikeenbacharelato/ 
 
 

Dende principio de curso iremos subindo á Aula Virtual todos os materiais a utilizar para completar o desenvolvemento dos temas que 
vamos facendo a través do libro de texto. Ademais, algunhas actividades realizaranse a través da Aula Virtual en vez de no caderno de 
actividades, para ir familiarizando aos alumnos co uso desta ferramenta, pois en caso de ensino non presencial a totalidade das actividades 
encomendades realizaranse a través da Aula Virtual. No caso de darse un escenario de ensino non presencial o desenvolvemento das clases 
farase a través da plataforma de videoconferencia proporcionada pola Xunta, que servirá para ir explicando contidos da Programación, 
propondo actividades e aclarando dúbidas que se poidan presentar. Se a situación de confinamento afectara so a un alumno ou a uns poucos 
dentro da clase, este ou estes realizarían as actividades encomendadas e consultarían as dúbidas que foran xurdindo a través da Aula Virtual. 
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9.  PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN ATENDENDO AOS DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES MOTIVADOS POLA 
EVOLUCIÓN DO COVID-19.    

 
 
 

9.1. Avaliación inicial.  

Deseño  da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 

seus resultados 

Realizarase unha avaliación inicial no mes de setembro que pode consistir nun cuestionario que incluirá os seguintes aspectos: 

• Motivacionais (as razóns de elección da materia). 

• Coñecementos previos da materia: traballos realizados previamente, coñecementos biolóxicos e científicos relacionados. 

• Expectativas de futuro respecto á continuidade de estudos na materia. 

• Visión previa da psicoloxía. 

• Capacidades e intereses do alumnado. 

• Acceso a recursos analóxicos e/ou dixitais. 
 

En función dos resultados desta avaliación previa, proporanse ao alumnado actividades que correspondan, ben coa súa necesidade de 
adquisición de coñecementos técnicos cara a estudos futuros, ben cos seus intereses persoais, de forma que a aprendizaxe sirva para 
completar outras áreas do seu interese. 
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9.2. Procedemento de avaliación continua atendendo aos diferentes escenarios posibles motivados pola 
evolución do COVID-19.    

 
ESCENARIO A: ENSINO PRESENCIAL.   
 

O procedemento de avaliación que vamos a seguir durante o curso, no suposto dun escenario de ensino presencial normal, tomará en 
conta tres elementos: as probas escritas, as actividades realizadas polo alumno na casa ou na clase e recollidas no caderno de actividades ou 
subidas á Aula Virtual e a actitude. En caso de darse outras situacións ligadas a escenarios de ensino non presencial, este procedemento 
adaptarase conforme ao exposto no seguinte apartado (Escenario B: ensino non presencial). 

Realizaremos dúas probas escritas por trimestre, e a nota neste apartado será a media das dúas. Nestas probas escritas procuraremos 
combinar preguntas obxectivas de resposta breve ou de opción múltiple con preguntas máis longas de reflexión ou de traballo con textos. 
Como xa apuntamos será necesario sacar unha nota mínima igual ou superior ao 2,5 sobre 6 para considerar superada cada unha das probas. 
Por cada avaliación faremos un exame de recuperación onde o alumno recuperará a proba ou probas que non haxa superado. Ao finalizar o 
curso, no mes de xuño, daremos unha última oportunidade de recuperación a aqueles alumnos que aínda lles quede algunha proba suspensa. 
No caso de que un alumno suspendera unha avaliación por deficiencias no apartado de actividades ou actitude, tendo no exame unha nota 
superior ao 2,5 sobre 6, non terá que repetir o exame; terá que presentar de novo as actividades ou modificar a actitude, segundo proceda. 
Nos exames e nas actividades aplicarase o acordo adoptado polo centro a través da CCP para realizar descontos na nota por deficiencias 
relativas ás normas de expresión. 

Polo que se refire ás actividades, revisaremos periodicamente o caderno de actividades para levar un control do ritmo de traballo dos 
alumnos. No caso de actividades que os alumnos teñan que realizar a través da Aula Virtual farase un seguimento periódico das mesmas para 
comprobar que todos os alumnos están seguindo o plan de traballo establecido polo profesor. Isto servirá tamén como indicador para calcular 
a nota da actitude. Unha vez por trimestre, recollerase o caderno para proceder a súa avaliación e a nota resultante sumarase á nota das 
actividades realizadas a través da Aula Virtual.  

 A nota da actitude decidirémola en función da observación directa do alumno en clase: atención, participación, esmero na realización das 
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actividades…,  e do seguimento do traballo na Aula Virtual: esmero na realización de todas as actividades, realización das mesmas nos prazos 
establecidos,…  

Tal e como apuntamos tamén no apartado dos instrumentos de avaliación, durante o segundo e o terceiro trimestres ofreceráselles aos 
alumnos a posibilidade de subir a súa nota facendo un traballo de lectura voluntaria (véxase proxecto lector) que sumará como máximo 1 
punto á nota obtida a partir da suma do exame, actividades e actitude. Estes puntos extra só poderán sumarse se o alumno obtivo como 
mínimo un 5 sumando o exame, as actividades e a actitude. 

A nota final, global do curso será a media aritmética das tres avaliacións. Terase en conta a evolución do alumno ao longo do curso no 
caso de que haxa que proceder a un redondeo da nota. 

 
 

ESCENARIO B: ENSINO NON PRESENCIAL. 
 

En caso de producirse unha suspensión das actividades lectivas presenciais (ALP no futuro) por un período de tempo limitado (en caso de 
suspensión das ALP por un tempo ilimitado ateriámonos ás instrucións que nos enviaran dende a Administración) contemplaríamos as 
seguintes posibilidades ou escenarios: 

 
1. Suspensión das ALP durante o primeiro ou segundo trimestre.  

 
2. Suspensión das ALP durante o terceiro trimestre. 

 
 

1. Suspensión das ALP durante o primeiro ou segundo trimestre. Dado que se van a facer dous exames por trimestre, ábrense dúas 
posibilidades: 
 

A. Que a suspensión das ALP tivera lugar antes de facer o primeiro parcial. Neste caso contémplanse dous escenarios: 
 

a. Se se retorna á presencialidade antes do remate da avaliación en curso procederase a facer unha proba escrita presencial 
coa materia avanzada (presencial + videoconferencia) e avaliarase ao alumno co sistema xa descrito: 6 (proba escrita) + 3 
(Actividades) + 1 (Actitude). Isto implica que durante o período de suspensión de ALP avanzaríamos materia a través de 
videoconferencia e realizaríanse actividades a través da Aula Virtual. 
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b. Se non se retorna á presencialidade antes do remate da avaliación, ou retornando sen tempo material para facer un exame 

presencial, faríase unha proba escrita a través da Aula Virtual e videoconferencia, coa materia avanzada ata ese momento 
e a nota desta avaliación decidiríase conforme ao seguinte criterio: proba (4,5 puntos) + actividades (4,5 puntos), actitude 
(1 punto). Neste caso o contido deste exame sería obxecto dunha nova proba presencial a realizar por todo o alumnado no 
seguinte trimestre. Esta proba serviría de recuperación para aqueles que estiveran suspensos e faría media coas notas das 
demais probas deste trimestre. 

 
B. Que a suspensión das ALP tivera lugar despois de feito o primeiro parcial. Aquí tamén se abren dous escenarios posibles: 

 
a. Retorno a clases presenciais antes do remate da avaliación en curso e con tempo para facer unha proba presencial. Neste 

caso faríase a proba co contido desenvolto ata ese momento (presencial + on line vía videoconferencia e Aula Virtual) e 
faríase a media coa nota do primeiro parcial. A nota da avaliación calcularíase aplicando o criterio estándar: 6 (proba 
escrita) + 3 (Actividades) + 1 (Actitude). 
 

b. Non retorno ás clases presenciais antes do remate da avaliación en curso, ou retorno con tempo insuficiente para facer 
unha proba presencial escrita. Neste caso a nota da avaliación determinaríase co criterio estándar: 6 + 3 + 1, onde a nota 
da proba tomaríase da nota do primeiro parcial e a das actividades da totalidade das actividades desenvoltas ao longo do 
trimestre (igual para a actitude). Os contidos desenvoltos on line durante o período de confinamento entrarán no 1º 
parcial da seguinte avaliación. 
 
  

2. Suspensión das ALP durante o terceiro trimestre. Se as actividades lectivas presenciais (ALP) se suspenden durante o terceiro trimestre, 
ábrense dúas posibles situacións: 
 

A.  Suspensión das ALP con posterioridade ao 1º Parcial. Dous escenarios posibles: 
 

a. Reanudación das ALP con tempo para facer unha proba escrita presencial. Faríase unha proba escrita cos contidos 
desenvoltos (presenciais + on line) que non entraron no 1º parcial e faríase media coa nota do mesmo. Posteriormente 
procederíase a obter a cualificación do 3º trimestre co criterio estándar: 6 + 3 + 1. 

 
b. Non reanudación das ALP con tempo para facer unha proba escrita presencial. Realizaríase unha proba a través da Aula 

Virtual e videoconferencia sobre os contidos desenvoltos ata ese momento (presenciais + on line) que non entraran no 1º 
parcial. No caso de alumnos que tiveran o primeiro parcial suspenso, nesta proba tamén se examinarían dos contidos do 
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mesmo, para desta maneira poder recuperar. Para obter a cualificación do 3º trimestre aplicarase o criterio estándar 
(6+3+1), onde os 6 puntos correspondentes á proba escrita serán o resultado de sumar a nota do 1º parcial sobre 4 máis a 
nota do segundo sobre 2. 

 
B. Suspensión das ALP antes de facer o 1º Parcial. Dous escenarios posibles: 

 
a. Retorno ás ALP con tempo para facer probas escritas presenciais. En función do tempo e das posibilidades organizativas 

farase unha proba presencial escrita ou dúas, e decidirase a nota do trimestre aplicando o criterio estándar: 6 + 3 + 1.  
 

b. Non retorno ás ALP con tempo para facer probas escritas presenciais. Farase unha proba escrita (ou dúas, se fora preciso) a 
través da Aula Virtual e videoconferencia, e establecerase a nota do terceiro trimestre de acordo co seguinte criterio: 4,5 
(probas) + 4,5 (actividades) + 1 (actitude). 

 
 
Para calcular a nota final, global neste segundo escenario (ESCENARIO B: ENSINO NON PRESENCIAL) seguiremos os seguintes criterios: 
 

− Se nunha das tres avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota desa avaliación se decidira a través dunha 
proba escrita non presencial (por medio da Aula Virtual e con seguimento a través de videoconferencia, escenarios 1Ab ou 2Bb) a 
nota final sería a media das tres avaliacións ponderando esa avaliación o 20% e as outras dúas o 80%. 
 

− Se en dúas avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota desa avaliación se decidira a través dunha proba 
escrita non presencial (escenarios 1Ab ou 2Bb) a nota final sería a media das tres avaliacións ponderando cada unha desas 
avaliacións o 30% e a outra o 40%. 

 
− Se nas tres avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota se decidira a través dunha proba escrita non 

presencial a nota final sería a media aritmética das tres (ponderando a tres o mesmo), tendo en conta a evolución do alumno ao 
longo do curso para facer o redondeo. 

  
No caso de que a non presencialidade afectara a un so alumno ou a uns poucos, pero non a toda a clase, confinamento parcial, procederase 
con ese alumno ou alumnos seguindo as mesmas pautas que se acaban de enumerar.  
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9.3. Procedemento de avaliación extraordinaria. 

 
 
 

Aqueles alumnos que non superaran o curso no mes de maio poderán presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de setembro. 
Nesta convocatoria extraordinaria de setembro realizarán unicamente unha proba escrita que conterá preguntas moi similares ás das probas 
realizadas ao longo do curso. Para obter unha avaliación positiva deberán obter unha puntuación igual ou superior ao 4,5 sobre 10. 

 
No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial faremos unha proba oral por medio da plataforma de videoconferecia Webex 

que será grabada na súa integridade para deixar constancia da mesma. No suposto dun número elevado de alumnos que non permita facer 
probas orais faríase unha proba escrita a través da Aula Virtual e videoconferencia. 

 
 
 

 

10.  PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.  
 
 
 

Neste curso académico non hai alumnos que teñan pendente a materia de psicoloxía. 
 
 
 
 
 

11.   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
 

En función das capacidades do alumnado e os seus intereses realizaranse modificacións na proposta de traballos que tentarán responder a 
un necesario axuste entre necesidade, capacidades do alumno/a e contidos da materia. Tamén poderán variarse os tempos e elementos das 
probas ordinarias e extraordinarias, se a evolución da clase o require. 
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Tamén se terán en conta as posibilidades de acceso a recursos analóxicos ou dixitais que teña o alumnado. 

Por outra banda, como xa apuntamos en apartados anteriores, unha parte do Plan Lector vai orientada precisamente á atención á 
diversidade, na medida en que ofrece aos alumno a posibilidade de afondar voluntariamente naqueles aspectos da materia que sexan do seu 
interese, incrementando ao mesmo tempo a súa nota na materia. 
 
 
 
 
 

12.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

 
Non está prevista a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

 
 
 
 
 

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

INDICADORES 
VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

     

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 
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  3.  Ofrécenselle a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. 
     

  4.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.   
     

  5.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

     

  6.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das 
alumnas, e dá pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

     

  7.  Poténcianse estratexias de animación á lectura. 
     

  8.  Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe. 
     

  9.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación 
dos diferentes contidos. 

     

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

     

 11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes. 
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14.   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

 PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

1. Deuse a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc.?      

2. Conseguíronse os obxectivos didácticos previstos con todos os alumnos?      

3. Foi acertada a temporalización dos bloques temáticos?      

4. Utilizáronse distintas estratexias metodolóxicas en función do contido e as 
necesidades dos alumnos?      

5. Resultaron adecuados os recursos didácticos propostos?      

6. Resultaron motivadoras e suficientemente variadas as actividades propostas?      

7. Resultaron eficaces as estratexias metodolóxicas utilizadas?      
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8. Foron adecuados os instrumentos de avaliación?       

9. Serviu a avaliación para readaptar a programación?      

 


