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PRESENTACIÓN MATERIA 
MATERIA

PSICOLOXÍA CURSO 2º BACHARELATO

CURSO ACADÉMICO
2019/20 PROFESOR ABRAHAM RUBÍN

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

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.

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.
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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.

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

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 inmigrantes, cooperación para o desenvolvemento, etc.

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.).

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 psicobioloxía.

B1.10. Textos de autores como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James 
e B.F. Skinner, entre outros.

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.

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.

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.

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

50%
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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

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

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

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.

B2.3. Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e 
neurotransmisores.

B2.4. Áreas do cerebro e as funcións que executan.

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.

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

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.

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

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.
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B2.7. Bases xenéticas da diferenza entre a conduta feminina e a 
masculina.

B2.8. Doenzas causadas por alteracións xenéticas. Anomalía na conduta. 
Síndromes.

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.

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.

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.

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.

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.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B3.1. Percepción: elementos e fases do proceso.

B3.2. Teorías sobre a percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e 
neuropsicoloxía.

B3.3. Leis da percepción da Gestalt.

B3.4. Ilusións ópticas e trastornos perceptivos.

B3.5. Algúns fenómenos perceptivos: constancia perceptiva, percepción 
subliminar e extrasensorial, membro fantasma e percepción por estimulación
eléctrica do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle), etc.

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

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

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).

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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

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

B4.9. Posibilidades, alcance, límites e perigos da intelixencia artificial.
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.
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CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

B5.1. Teorías sobre a motivación: momeostática; 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.

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.

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).

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.
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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.

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.

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.

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.).

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.

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.

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.
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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.

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

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.

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.

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.

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.).

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.

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.
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B5.22. Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da 
persoa. Psicoloxía da sexualidade.

B5.23. Comunicación emocional: linguaxe verbal e non verbal.

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.

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.

CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 6
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

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.

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.

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.
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B6.4. Procesos psicolóxicos de masas: impulsividade, intolerancia, 
inconsciencia, falta de perseveranza, volubilidade e falta de capacidade 
crítica.

B6.5. Estudo psicolóxico das masas de Gustav Le Bon. Contaxio de 
sentimentos e emocións, e perda temporal da personalidade individual e 
consciente da persoa.

B6.6. Psicoloxía de Erikson e a súa explicación das condutas radicais e 
irracionais nalgúns grupos.

B6.7. Medidas para previr a conversión das persoas en masa.

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.

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.

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.

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.
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B6.8. Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos humanos: 
selección de persoal, integración na empresa, e evolución persoal e 
profesional.

B6.9. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Factores psicolóxicos e 
desenvolvemento laboral: adaptación, innovación, traballo colaborador, 
xestión de coñecementos, creatividade, autoestima, proposición de retos, 
motivación, fomento da participación, autonomía e xeración de ambientes 
creativos.

B6.10. Aplicación da psicoloxía no mundo laboral. Riscos da saúde 
psicolóxica laboral.

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.

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.

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.

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.
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

AVALIACIÓN ORDINARIA

Para avaliar o logro dos obxectivos da materia, ao longo do curso, todos os alumnos terán que
realizar, como mínimo, tres traballos ou probas (un/unha por avaliación). Tanto os traballos
como as probas versarán sobre os contidos dos bloques temáticos e, no seu caso, dos libros
de lectura que correspondan. Estas probas puntuaranse de cero a dez, aplicando os criterios
de  avaliación  e  os  estándares  de  aprendizaxe  recollidos  na  programación.  En  cada
avaliación, as cualificacións basearanse nas puntuacións obtidas polo alumnado nas probas
e/ou traballos realizados. A nota mínima necesaria para aprobar será de cinco puntos. Existirá
mecanismo de recuperación de cada avaliación consistente nun traballo ou proba, en liña co
efectivamente tratado na avaliación suspensa.

Excepcionalmente, a cualificación obtida nas probas poderá ponderarse (cara arriba ou cara
abaixo,  ata  un máximo dun  punto)  tendo  en conta  a  observación  das  actividades  e  das
actitudes  –tan  importantes  nesta  materia–  desenvolvidas  polos  alumnos  na  aula.  Esta
observación centrarase na  valoración dos seguintes aspectos:

1º)  A  capacidade  de  argumentación  e  razoamento  das  aprendizaxes
realizadas.

2º) A atención,  o interese e esforzo demostrados.
3º) A actitude de tolerancia e respecto no trato cos demais.
4º) A actitude dialogante e de saber escoitar aos demais.
5º) A capacidade para traballar en equipo.
6º) A capacidade de analizar e criticar razoadamente as opinións e valores

alleos.
7º) A capacidade autocrítica e de rectificación.

Ao  alumnado  que  sexa  valorado  positivamente  no  desenvolvemento  das  actitudes  e
capacidades  anteriores  (entendendo  que  tal  valoración  positiva  implica  que  o  alumno
manifestou  sempre ou  case  sempre os  comportamentos  correspondentes)  poderá
incrementárselle a súa puntuación ata un punto como máximo.

Ao  alumnado  que  sexa  avaliado  negativamente  no  desenvolvemento  das  anteditas
capacidades (entendendo que tal avaliación negativa implica que o alumno nunca ou  case
nunca manifestou  os  comportamentos  correspondentes)  poderá  reducírselle  a  súa
puntuación ata un punto como máximo.

Para os alumnos suspensos e para os aprobados que queiran mellorar a súa cualificación
realizarase unha proba global ao final do curso. A cualificación desta proba só se terá en
conta no caso de que supoña unha mellora con respecto a puntuación obtida ao longo do
curso.

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Para obter avaliación positiva na avaliación extraordinaria os alumnos deben obter un mínimo de
cinco puntos –aplicando unha escala de 0 a 10– na proba escrita que a tal efecto se realizará no
mes de xuño. Nesta proba avaliarase a aprendizaxe dos contidos desenvolvidos ao longo do 
curso e aplicaranse os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe correspondentes. 
A proba poderá incluír preguntas semellantes ás realizadas durante o curso

MEDIDAS PREVISTAS PARA OS CASOS DE FRAUDE NA REALIZACIÓN DE PROBAS
OU NA PRESENTACIÓN DE TRABALLOS

Se na realización de exames ou na presentación de traballos se atopasen probas de que
estes foron copiados ou falsificados, a cualificación dos mesmos será de cero e o alumno non
terá ningún dereito a repetir ou recuperar os exames ou traballos falsificados.
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PROMOCIÓN

Ver PEC
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Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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