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DISPOSICIÓN POR UNIDADES:  

UNIDADES 1 A 11: CONTIDOS EXPLICADOS NAS CLASES PRESENCIAIS E OBXECTO DE EXAME NA 1ª E 2ª 
AVALIACIÓNS. 

UNIDADE 12 A 14: CONTIDOS NON EXPLICADOS NAS CLASES PRESENCIAIS E OBXECTO DE AVALIACIÓN 
ADAPTADA Á NOVA SITUACIÓN  

 

UNIDADE 1 

Presentación 

o TÍTULO:  INTRODUCIÓN Á FILOSOFÍA ANTIGA E MEDIEVAL  

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta primeira unidade é unha introdución ao pensamento antigo e medieval. En tanto que unidade 
introdutoria, ademais dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico e de tres grandes 
epígrafes con contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período 
en cuestión. 

 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en tres grandes apartados teóricos: 

1.  O nacemento da filosofía en Grecia. 
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2.  Os grandes sistemas da filosofía grega e romana. 

3.  Cristianismo e filosofía. 

O primeiro apartado está dedicado á filosofía presocrática, e preséntase a aparición da filosofía a partir da 
reflexión sobre os mitos. Trátase tamén de expoñer as primeiras teorías sobre a natureza e a evolución da 
filosofía presocrática desde os pensadores xonios ata os atomistas e os pitagóricos, pasando por Parménides 
e Heráclito. No segundo apartado, introdúcense os autores clásicos do pensamento grego: Sócrates, Platón e 
Aristóteles. Contextualízase o pensamento platónico en referencia aos sofistas e ademais preséntanse as 
escolas do pensamento helenístico e romano (estoicismo, escepticismo, hedonismo, neoplatonismo) e un 
breve esbozo da ciencia alexandrina. Por último, o terceiro apartado da unidade aborda a relación entre 
cristianismo e filosofía na Idade Media. Este apartado mostra como se produciu a síntese da filosofía grega e 
a relixión cristiá nos Pais da Igrexa, a formación da escolástica, os seus períodos e as principais correntes da 
filosofía medieval, un de cuxos temas foi o problema dos universais, ao que se lle dedica o último apartado. 

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender o nacemento da filosofía na antiga Grecia e o seu desenvolvemento na Idade Media. 

- Entender as principais correntes do pensamento antigo e medieval. 

- Apreciar as contribucións principais do pensamento antigo e medieval á historia da filosofía. 

- Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento antigo e medieval. 
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CONTIDOS DA  UNIDADE /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN /  ESTÁNDARES  DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

    -  O nacemento da 
filosofía en 
Grecia. O comezo 
da filosofía grega. 
A evolución da 
filosofía 
presocrática.  

-  Os grandes 

  1.  Coñecer a orixe da 
filosofía en Grecia e 
relacionalo coa filosofía 
presocrática, e o xiro 
antropolóxico de 
Sócrates e dos sofistas. 

  1.1.  Explica e 
comprende 
as 
principais 
etapas de 
formación 
da filosofía 
na antiga 
Grecia.  

CCL, 
CAA, 
CSIE

E 
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sistemas da 
filosofía grega e 
romana. Os 
sofistas e 
Sócrates. Platón e 
Aristóteles. A 
filosofía durante o 
helenismo e o 
imperio romano. 

-  Cristianismo e 
filosofía. 
Coñecemento 
intuitivo e 
coñecemento 
abstracto. A 
función 
significativa do 
universal. A teoría 
da suposición. 

  2.  Coñecer as distintas 
escolas éticas xurdidas 
no helenismo como o 
epicureísmo, o 
estoicismo e o 
escepticismo, 
examinando as súas 
concepcións morais e o 
ideal do sabio. 

  2.1.  Describe 
as 
respostas 
das 
doutrinas 
éticas 
helenísticas
. 

CMC
T, 

CCE
C, 
CD 

  3.  Recoñecer a 
repercusión dos grandes 
científicos helenísticos 
como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, 
Hiparco, Galeno ou 
Apolonio, entre outros, 
apreciando a grande 
importancia para 
occidente da Biblioteca 
de Alexandría. 

  3.1.  Identifica 
algúns dos 
grandes 
logros da 
ciencia 
alexandrina
. 

CMC
T, 

CCE
C, 
CD 

  4.  Explicar a orixe do 
pensamento cristián e o 
seu encontro coa 

  4.1.  Explica o 
encontro da 
filosofía e a 

CCE
C, 

CSC, 
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filosofía. relixión 
cristiá nas 
súas orixes. 

CCL 
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 COMPETENCIAS  CLAVE:  DESCRITORES  E  DESEMPEÑOS 

Competen
cia 

Descritor Desempeño 
 

     Competenc
ia 
matemátic
a e 
competenc
ias básicas 
en ciencia 
e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de 
problemas a situacións 
da vida cotiá. 

Coñece as teorías do 
coñecemento e da ciencia da 
Antigüidade e relaciónaas coa 
actualidade. 

 

Comunicaci
ón 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Exprésase adecuadamente nos 
comentarios e na corrección das 
actividades, e, especialmente, 
nos exercicios de exposición 
oral. 

 

Respectar as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 

Respecta as quendas establecidas 
polo profesorado e pon atención 
tanto na corrección de 
actividades como nos debates. 
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escoita atenta ao 
interlocutor... 
Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da unidade e 
as súas correspondentes 
actividades de comprensión, e 
especialmente dos textos 
complementarios ao final da 
unidade. 

 

Competenc
ia dixital 

Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

Analiza criticamente a 
información para a realización de 
actividades de ampliación. 

 

Conciencia 
e 
expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes utilizadas 
para ilustrar a unidade coa teoría 
estudada e coñece a importancia 
do legado do pensamento antigo 
e medieval. 
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Competenc
ias sociais 
e cívicas 

Desenvolver 
capacidade de 
diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución 
de conflitos. 

É respectuoso cos compañeiros e 
coas compañeiras na discusión 
na clase das teorías estudadas. 

 

Recoñecer riqueza 
na diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente a 
diversidade das achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprended
or 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Realiza asiduamente as tarefas 
encomendadas de entre as 
actividades presentes no libro de 
texto. 

 

Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
do tema. 

Responde creativamente, a partir 
da teoría estudada, as cuestións 
que piden opinión persoal e 
argumentación propia. 

 

Aprender a 
aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Subliña, resume e toma notas que 
permiten establecer conexións 
entre a teoría estudada na 
unidade e outras unidades ou 
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materias. 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con corrección a maior 
parte de actividades da unidade. 

 

  
UNIDADE  2 

o TÍTULO:  PLATÓN  

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta segunda unidade trata da filosofía de Platón, e supón a primeira unidade sobre un autor do temario. 
Nela encontramos unha actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica de Platón. O contido 
teórico estrutúrase en catro epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe cunha batería de 
textos para comentar. 

 

Contido teórico da unidade 

O contido curricular desta unidade está dividido en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Platón. Vida e obra. 
1.  A metafísica dualista. 
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2.  O coñecemento e a realidade. 
3.  O ser humano: ética e educación. 
4.  A política. 

No primeiro apartado introdúcense as diversas formas de dualismo que articulan a filosofía platónica: o 
dualismo epistemolóxico, o dualismo ontolóxico e o antropolóxico. No segundo afóndase na metafísica 
platónica, con especial atención á teoría das ideas. No terceiro preséntase a ética platónica, herdeira do 
intelectualismo socrático, a súa psicoloxía e a teoría da educación, oposta á sofística. Por último, o cuarto 
apartado está dedicado á filosofía política de Platón, especialmente a teoría política do filósofo-rei e a visión 
da sociedade segundo Platón. 

 

 

 OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 

- Introdución á filosofía clásica grega, os seus problemas e a súa terminoloxía. 

- Comprender as principais teorías da filosofía platónica. 

- Entender a contribución da filosofía platónica á historia do pensamento occidental. 

- Ser capaz de reflexionar criticamente sobre as implicacións e os supostos da filosofía de Platón. 
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 CONTIDOS  DA  UNIDADE  2  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  

AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    -  Introdución. 
Platón: Vida e 
obra. 

-  A metafísica 
dualista. 
Explicación do 
dualismo nas súas 
versións 
epistemolóxica, 
ontolóxica e 

  1.  Coñecer a orixe da 
filosofía en Grecia e 
comprender o 
primeiro gran 
sistema filosófico, o 
idealismo de Platón. 

  1.1.  Utiliza conceptos 
de Platón, como 
idea, mundo 
sensible, mundo 
intelixible, ben, 
razón, doxa, 
episteme, 
universal, absoluto, 
dualismo, 
reminiscencia, 
transmigración, 

CCL, 

CAA 
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antropolóxica. 

-  O coñecemento e 
a realidade. 
Exposición da 
teoría das ideas, 
da ontoloxía 
xerarquizada de 
Platón, os 
problemas da 
teoría das ideas, 
as formas de 
coñecemento, a 
teoría da 
reminiscencia e os 
símiles da liña e 
da caverna. 

-  O ser humano: 
ética e educación. 
Presentación da 
psicoloxía e da 

mimesis, methexis, 
virtude e xustiza, 
entre outros, 
aplicándoos con 
rigor. 

  2.  Analizar a relación 
entre realidade e 
coñecemento, a 
concepción dualista 
do ser humano e a 
dimensión 
antropolóxica e 
política da virtude. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD 
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antropoloxía de 
Platón. 
Intelectualismo 
ético e virtudes 
da alma. Teoría 
da educación e 
etapas 
educativas. 

-  A política. 
Explicación dos 
principios básicos 
da filosofía 
política de Platón: 
teoría do filósofo-
gobernante, clases 
e funcións sociais, 
teoría da xustiza e 
formas de 
goberno. 

 

dimensión 
antropolóxica e 
política da virtude. 

  3.  Relacionar a Platón 
coa filosofía 
presocrática e o xiro 
antropolóxico de 
Sócrates e os 
sofistas, valorando a 
súa influencia no 
desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios 
socioculturais da 
Grecia antiga e 
apreciando 

  3.1.  Distingue as 
respostas da 
corrente 
presocrática en 
relación coa orixe 
do cosmos, os 
conceptos 
fundamentais da 
dialéctica de 
Sócrates e o 
convencionalismo 
democrático e o 
relativismo moral 

CCL, 

CCEC, 

CSC 
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criticamente o seu 
discurso. 

dos sofistas, 
identificando os 
problemas da 
filosofía antiga e 
relacionándoas 
coas solucións 
achegadas por 
Platón. 

  3.2.  Respecta o 
esforzo da filosofía 
de Platón por 
contribuír ao 
desenvolvemento 
das ideas e aos 
cambios sociais da 
Grecia antiga, 
valorando o 
diálogo como 
método filosófico, 

CSC, 

CSIEE 
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o nacemento das 
utopías sociais, o 
sentido do 
gobernante-
filósofo ou a súa 
defensa da 
inclusión das 
mulleres na 
educación. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño  

   Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de 
problemas a situacións 
da vida cotiá. 

Relaciona as teorías de 
Platón sobre o 
coñecemento e a 
realidade coa crítica 
actual da ciencia e o 
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coñecemento. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
exposición oral. 

 

Respectar as normas 
de comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Respecta as quendas 
establecidas polo 
profesorado e pon 
atención tanto na 
corrección de 
actividades como nos 
debates. 

 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 18 DE 134 CENTRO: EPA EDUARDO PONDAL  
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

comprensión, e 
especialmente dos 
textos complementarios 
ao final da unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

Analiza criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

 

Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás 
persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece a 
importancia do legado 
do pensamento 
platónico. 
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Competencias sociais 
e cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e coas 
compañeiras na 
discusión na clase das 
teorías estudadas. 

 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora a diversidade 
das achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

 

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Realiza asiduamente as 
tarefas encomendadas 
de entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 

 

Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 

Responde 
creativamente, a partir 
da teoría estudada, 
cuestións que piden 
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do tema. opinión persoal e 
argumentación propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Subliña, resume e toma 
notas que permiten 
establecer conexións 
entre a teoría estudada 
na unidade e outras 
unidades ou materias. 

 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de actividades da 
unidade. 

 

  
 
UNIDADE  3 

o TÍTULO  
Aristóteles 

DESCRICIÓN DA UNIDADE  
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Esta unidade trata de ofrecer unha visión xeral da filosofía de Aristóteles. Nela encontramos unha actividade 
introdutoria, e logo unha presentación biográfica. O contido teórico estrutúrase en cinco epígrafes coas súas 
respectivas actividades. A unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

 

Contido teórico da unidade 

O contido curricular desta unidade está dividido en seis apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diversas epígrafes): 

Introdución: Aristóteles. Vida e obra. 

1.  A lóxica. 

2.  Os principios do coñecer. 

3.  A metafísica. 

4.  Física e psicoloxía. 

5.  Ética e política. 

No primeiro apartado, preséntanse os principios da lóxica siloxística aristotélica, así como os modos de 
razoamento. Ademais, introdúcense algunhas críticas á filosofía platónica. No segundo apartado, 
introdúcense os principais aspectos da teoría do coñecemento de Aristóteles, como os principios de 
identidade, non contradición e razón suficiente ou as categorías. No terceiro apartado, afóndase na 
metafísica aristotélica: explícase a noción de substancia, a teoría das causas e o hilemorfismo, entre outros 
aspectos. No cuarto apartado, explícanse as ideas centrais da física aristotélica (o movemento e a orde do 
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universo) e da psicoloxía (facultades da alma). Finalmente, no quinto apartado explícase a ética 
eudemonista de Aristóteles e a súa filosofía política, en especial, a súa teoría das formas de goberno. 

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comparación da filosofía aristotélica coa de Platón. 

- Comprender as principais teorías da filosofía aristotélica. 

- Entender a contribución da filosofía de Aristóteles á historia do pensamento occidental, particularmente 
para o pensamento medieval. 

 Ser capaz de reflexionar criticamente sobre as implicacións e os supostos da filosofía de Aristóteles. 

  

 CONTIDOS  DA  UNIDADE  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  

AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

    -  Introdución: 
Aristóteles. Vida 
e obra.  

-  A lóxica. 
Exposición dos 
principios da 
lóxica aristotélica, 
as formas de 
razoamento e as 
principais críticas 
á filosofía de 
Platón. 

-  Os principios do 

  1.  Entender o 
sistema físico 
teleolóxico de 
Aristóteles. 

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

CCL, 

CAA 
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coñecer. 
Presentación dos 
principios da 
epistemoloxía 
aristotélica. 
Resumo da teoría 
das categorías e a 
abstracción 

-  A metafísica. 
Introdución á 
noción de 
substancia, á 
teoría das causas 
e ao 

  2.  Examinar a súa 
concepción da 
metafísica e a 
teoría do 
coñecemento. 

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

CCL, 

CMCT
, 

CD 
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hilemorfismo. 

-  Física e 
psicoloxía. Teoría 
do movemento e 
orde do universo. 
Psicoloxía: partes 
da alma e teoría 
do 
entendemento. 

-  Ética e política. 
Eudemonismo, 
teoría das 
virtudes e filosofía 
política: análise 
das formas de 
goberno. 

  3.  Relacionar a 
filosofía de 
Aristóteles co 
pensamento de 
Platón, a física de 
Demócrito, 
valorando a súa 
influencia no 
desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios 
socioculturais da 
Grecia Antiga e 
apreciando 
criticamente o seu 
discurso. 

  3.1.  Describe as 
respostas da física de 
Demócrito, 
identificando os 
problemas da filosofía 
antiga e 
relacionándoas coas 
solucións achegadas 
por Aristóteles. 

CCL, 

CCEC, 

CSC 

  4.  Comprender a 
ética eudemonista 
e a política de 
Aristóteles. 

  4.1.  Valora o esforzo da 
filosofía de 
Aristóteles por 
contribuír ao 
desenvolvemento do 

CSC, 

CSIEE 
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pensamento 
occidental, valorando 
positivamente a 
formulación científica 
das cuestións. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño  

    

Competencia matemática 
e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Relaciona as 
teorías de 
Aristóteles 
sobre a 
lóxica, o 
coñecemento 
e a realidade 
coa crítica 
actual da 
ciencia e o 
coñecemento
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. 

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamen
te nos 
comentarios 
e na 
corrección 
das 
actividades, 
e, 
especialment
e, nos 
exercicios de 
exposición 
oral. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Respecta as 
quendas 
establecidas 
polo 
profesorado e 
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pon atención 
tanto na 
corrección de 
actividades 
coma nos 
debates. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos 
textos da 
unidade e as 
súas 
corresponden
tes 
actividades 
de 
comprensión, 
e 
especialment
e dos textos 
complementa
rios ao final 
da unidade. 
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Competencia dixital 

Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

Analiza 
criticamente 
a 
información 
para a 
realización 
de 
actividades 
de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial 
nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as 
imaxes 
utilizadas 
para ilustrar a 
unidade coa 
teoría 
estudada e 
coñece a 
importancia 
do legado do 
pensamento 
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aristotélico. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución 
de conflitos. 

É 
respectuoso 
cos 
compañeiros 
e coas 
compañeiras 
na discusión 
na clase das 
teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas. 

Valora 
positivament
e a 
diversidade 
das achegas 
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dos seus 
compañeiros 
e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente 
as tarefas 
encomendada
s de entre as 
actividades 
presentes no 
libro de 
texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativament
e, a partir da 
teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden 
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opinión 
persoal e 
argumentació
n propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, 
resume e 
toma notas 
que permiten 
establecer 
conexións 
entre a teoría 
estudada na 
unidade e 
outras 
unidades ou 
materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Responde 
con 
corrección a 
maior parte 
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de 
actividades 
da unidade. 

 

UNIDADE 4 

o TÍTULO  
Agostiño de Hipona 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade temática ocúpase da filosofía de Agostiño de Hipona. De acordo coa estrutura xeral, 
encontramos unha actividade inicial, unha introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos 
principais eixes temáticos. Como nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para 
comentar. 

Actividade inicial: Que é o verdadeiro? 

O texto que abre esta unidade trata da concepción da verdade que sostén Agostiño de Hipona. Trátase dun 
fragmento dos Soliloquios, no que Santo Agostiño considera a súa visión da verdade como aquilo que se 
corresponde co que é e o que parece. 

Contido teórico da unidade 
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Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diversas epígrafes): 

Introdución: Agostiño de Hipona. Vida e obra. 

1.  Crer para comprender. 

2.  O descubrimento da verdade. 

3.  O mal, o ser humano e a historia. 

No primeiro apartado, introdúcese a recepción cristiá do platonismo, que se plasma na teoloxía e na filosofía 
de Agostiño de Hipona; ademais, explícase a relación entre ciencia e sabedoría, e os tipos de coñecemento. 
No segundo, móstrase a crítica de Agostiño de Hipona ao escepticismo, a busca da verdade, e exponse o 
principio da autoconciencia como piar básico do seu pensamento; por último, explícase a noción de 
iluminación. No terceiro e último apartado, o principal tema é a liberdade humana e o problema do mal. 
Ademais, explícase a visión da historia e da política a partir da teoría agustiniana sobre a cidade de Deus. 

 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Análise da relación entre a filosofía grega e o cristianismo. 

- Comprender as principais teorías da filosofía de Agostiño de Hipona. 

- Entender a contribución da filosofía de Agostiño de Hipona á historia do pensamento occidental, 
particularmente para o pensamento medieval. 
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 Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de Agostiño de 
Hipona. 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

    -  Introdución: 
Agostiño de 
Hipona. Vida e 
obra. 

-  Crer para 

  1.  Explicar a orixe do 
pensamento cristián 
e o seu encontro coa 
filosofía. 

  1.1.  Explica o 
encontro da 
filosofía e a 
relixión cristiá nas 
súas orixes, a 
través das teses 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 
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comprender. 
Platonismo e 
cristianismo. 
Filosofía, ciencia e 
sabedoría. Tipos 
de coñecemento. 

-  O descubrimento 
da verdade. A 
refutación do 
escepticismo. O 
principio da 
autoconciencia. A 
teoría da 
iluminación. 

-  O mal, o ser 
humano e a 
historia. A 
creación do 
mundo e do ser 
humano. A 
liberdade e o mal. 

centrais do 
pensamento de 
Agostiño de 
Hipona. 

  2.  Entender a teoría 
agustiniana da 
verdade e o 
coñecemento 
interior. 

  2.1.  Entende a teoría 
agustiana da 
verdade e o 
coñecemento 
interior. 

CCL, 

CAA 

  3.  Comprender a 
defensa da liberdade 
en Agostiño de 
Hipona. 

  3.1.  Comprende a 
defensa da 
liberdade en 
Agostiño de 
Hipona. 

CAA, 

CSC 

  4.  Explicar a visión do 
mal e da historia en 
Agostiño de Hipona. 

  4.1.  Explica a visión 
do mal e da 
historia en 
Agostiño de 
Hipona. 

CSC, 

CCEC 
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A historia e a 
dialéctica das dúas 
cidades. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño   

     
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de 
problemas a situacións 
da vida cotiá. 

Relaciona as teorías de 
Agostiño de Hipona 
sobre a verdade, o 
coñecemento e a 
realidade coa crítica 
actual da ciencia e o 
coñecemento. 

Comunicación Expresarse oralmente Exprésase 
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lingüística con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de exposición 
oral. 

Respectar as normas 
de comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Respecta as quendas 
establecidas polo 
profesorado e pon 
atención tanto na 
corrección de 
actividades como nos 
debates. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos textos 
complementarios ao 
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final da unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

Analiza criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica,  

científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece a 
importancia do legado 
do pensamento cristián. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Desenvolver 
capacidade de 
diálogo cos demais 
en situacións de 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión na clase das 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 40 DE 134 CENTRO: EPA EDUARDO PONDAL  
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

convivencia e 
traballo e para a 
resolución de 
conflitos. 

teorías estudadas. 

Recoñecer riqueza 
na diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente a 
diversidade das achegas 
dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Realiza asiduamente as 
tarefas encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 

Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
do tema. 

Responde creativamente, 
a partir da teoría 
estudada, as cuestións 
que piden opinión 
persoal e argumentación 
propia. 

Aprender a aprender Xerar estratexias para Subliña, resume e toma 
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aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

notas que permiten 
establecer conexións 
entre a teoría estudada 
na unidade e outras 
unidades ou materias. 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior parte 
de actividades da 
unidade. 

 

UNIDADE  5 

o TÍTULO  
Tomé de Aquino 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade trata da filosofía de Tomé de Aquino. Seguindo o esquema expositivo, nesta unidade 
abórdanse os principais temas da filosofía tomista. Así pois, encontramos unha actividade inicial, unha 
introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos aspectos centrais do seu pensamento. Como nos 
outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

Contido teórico da unidade 
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Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Tomé de Aquino. Vida e obra. 

1.  Fe e razón. 

2.  Metafísica e teoría do coñecemento. 

3.  Psicoloxía, ética e política. 

O primeiro apartado teórico ofrece unha exposición sobre a relación entre fe e razón, a xestación do 
aristotelismo cristián e a articulación entre filosofía e teoloxía na escolástica. No segundo apartado, trátase 
da diferenza entre esencia e existencia, as vías de demostración da existencia de Deus, a abstracción e a 
concepción da verdade como adecuación. Por último, o terceiro apartado da unidade expón a teoría da alma 
e a relación co corpo, a ética da felicidade, a lei moral e a lei positiva. 

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 

- Comprender a formación do pensamento medieval e a influencia aristotélica. 

- Entender os principais eixes do pensamento de Tomé de Aquino. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Tomé de Aquino á historia do pensamento occidental, 
particularmente para o pensamento medieval. 
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 Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de Tomé de 
Aquino. 

 
CONTIDOS  DA  UNIDADE  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  

AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizax
e avaliables 

CC 

 

       -  Introdución: Tomé 
de Aquino. Vida e 
obra. 

-  Fe e razón. O 
aristotelismo 
cristián. Filosofía, e 

  1.  Coñecer a síntese de 
Tomé de Aquino, 
relacionándoo co 
agustinismo, a filosofía 
árabe e xudía e o 
nominalismo, 
valorando a súa 
influencia no 

  1.1.  Define conceptos de 
Tomé de Aquino, 
como razón, fe, 
verdade, Deus, 
esencia, existencia, 
creación, 
inmortalidade, lei 
natural, lei positiva e 
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teoloxía. 

-  Metafísica e teoría 
do coñecemento. 
Deus e o mundo: 
esencia e existencia. 
A analoxía do ser. 
Demostración da 
existencia de Deus. 
A abstracción. 
Verdade como 
adecuación.  

-  Psicoloxía, ética e 
política. O ser 
humano. A 
felicidade. A lei 
moral e a lei 
positiva. 

desenvolvemento das 
ideas e os cambios 
socioculturais da Idade 
Media. 

precepto, entre outros, 
aplicándoos con rigor. 

  1.2.  Entende e explica 
con claridade, tanto na 
linguaxe oral como na 
escrita, as teorías 
fundamentais da 
filosofía de Tomé de 
Aquino, distinguindo a 
relación entre fe e 
razón, as vías de 
demostración da 
existencia de Deus e a 
lei moral, 
comparándoas coas 
teorías da filosofía 
antiga. 
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  1.3.  Discrimina as 
respostas do 
agustinismo, a 
filosofía árabe e xudía 
e o nominalismo, 
identificando os 
problemas da filosofía 
medieval e 
relacionándoas coas 
solucións achegadas 
por Tomé de Aquino. 

  1.4.  Valora o esforzo da 
filosofía de Tomé de 
Aquino por contribuír 
ao desenvolvemento 
das ideas e aos 
cambios sociais da 
Idade Media, 
xulgando 
positivamente a 
universalidade da lei 
moral. 
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COMPETENCIAS  CLAVE:  DESCRITORES  E  DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño  

     

Competencia 
matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Relaciona as 
teorías de Tomé 
de Aquino 
sobre a verdade 
e o 
coñecemento 
coa actualidade. 

Comunicación lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente 
nos comentarios 
e na corrección 
das actividades, 
e, 
especialmente, 
nos exercicios 
de exposición 
oral. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de 

Respecta as 
quendas 
establecidas 
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palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

polo 
profesorado e 
pon atención 
tanto na 
corrección de 
actividades 
como nos 
debates. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos 
textos da 
unidade e as 
súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente 
dos textos 
complementario
s ao final da 
unidade. 

Competencia dixital 
Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información 
para a 
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realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e cara 
ás persoas que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 

Relaciona as 
imaxes 
utilizadas para 
ilustrar a 
unidade coa 
teoría estudada 
e coñece a 
importancia do 
legado do 
pensamento 
cristián 
(tomismo). 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver capacidade 
de diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso 
cos 
compañeiros e 
as compañeiras 
na discusión na 
clase das teorías 
estudadas. 
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Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos 
seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas 
de entre as 
actividades 
presentes no 
libro de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden opinión 
persoal e 
argumentación 
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propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume 
e toma notas 
que permiten 
establecer 
conexións entre 
a teoría 
estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a 
maior parte de 
actividades da 
unidade. 
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 UNIDADE 6 

Título: Guillerme de Ockham 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta sexta unidade aborda os principais aspectos da filosofía de Guillerme de Ockham. Ademais da 
actividade inicial e a introdución biográfica, ofrécense tres epígrafes coa contextualización da filosofía 
nominalista, a teoría do coñecemento e do significado, así como a psicoloxía, a ética e a crítica do poder 
político que formula Ockham. Ao final da unidade, preséntanse algúns textos complementarios para 
comentar e reforzar o aprendido. 

 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos, á súa vez, en diveras epígrafes): 

Introdución: Guillerme de Ockham. Vida e obra. 

1.  O horizonte dun pensamento novo. 

2.  Coñecemento e linguaxe. 

3.  Psicoloxía, ética e política. 

O primeiro apartado do contido desta unidade presenta a contraposición entre o nominalismo e o tomismo, 
e insístese nos principios da epistemoloxía de Ockham, quen reivindica a experiencia e a observación. No 
segundo apartado, exponse a diferenza entre coñecemento intuitivo e abstracto, a teoría do significado e a 
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da suposición. Por último, o terceiro apartado do tema expón a teoría antropolóxica de Ockham, a súa 
noción de liberdade e a crítica ao poder político do papado. 

  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a polémica sobre o nominalismo no pensamento medieval. 

- Entender os principais aspectos do pensamento de Guillerme de Ockham. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Guillerme de Ockham á historia do pensamento occidental, 
particularmente para o pensamento medieval. 

 Ser capaz de reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do pensamento de Guillerme de 
Ockham. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
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avaliables 
    -  Introdución: 

Guillerme de 
Ockham. Vida e 
obra. 

-  O horizonte dun 
pensamento 
novo. 
Nominalismo e 
tomismo. A 
reivindicación da 
experiencia e a 
observación. 

-  Coñecemento e 
linguaxe. 
Coñecemento 
intuitivo e 
coñecemento 
abstracto. A 
función 
significativa do 

  1.  Coñecer algunha 
das teorías centrais 
do pensamento de 
Guillerme de 
Ockham, cuxa 
reflexión crítica 
supuxo a separación 
razón-fe, a 
independencia da 
Filosofía e o novo 
impulso para a 
ciencia.  

  1.1.  Coñece as teses 
centrais do 
nominalismo de 
Guillerme de 
Ockham e a súa 
importancia para a 
entrada na 
Modernidade. 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

  1.2.  Entende a 
relación entre o 
tomismo e o 
nominalismo e o 
xiro de Ockham 
cara á experiencia 
e a observación. 

CCL, 
CMCT 

  1.3.  Coñece a 
interpretación dos 
universais e a 
teoría da 
suposición de 
Ockham. 

CCL, 
CMCT 

  1.4.  Afonda na CSC, 
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universal. A teoría 
da suposición.  

-  Psicoloxía, ética e 
política. A 
natureza do ser 
humano. A 
doutrina moral. O 
pensamento 
político. 

concepción do ser 
humano de 
Ockham e no seu 
pensamento 
político. 

CCEC 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño  

     Competencia 
matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

Relaciona as 
teorías de 
Guillerme de 
Ockham sobre a 
verdade, a 
linguaxe e o 
coñecemento 
coa actualidade. 
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Comunicación lingüística Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente 
nos comentarios 
e na corrección 
das actividades, 
e, 
especialmente, 
nos exercicios 
de exposición 
oral. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de 
palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

Respecta as 
quendas 
establecidas 
polo 
profesorado e 
pon atención 
tanto na 
corrección de 
actividades 
coma nos 
debates. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos 
textos da 
unidade e as 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 56 DE 134 CENTRO: EPA EDUARDO PONDAL  
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente 
dos textos 
complementario
s ao final da 
unidade. 

Competencia dixital Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información 
para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e cara 
ás persoas que contribuíron 

Relaciona as 
imaxes 
utilizadas para 
ilustrar a 
unidade coa 
teoría estudada 
e coñece a 
importancia do 
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ao seu desenvolvemento. legado do 
pensamento 
cristián. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver capacidade 
de diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso 
cos 
compañeiros e 
as compañeiras 
na discusión na 
clase das teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos 
seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas 
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de entre as 
actividades 
presentes no 
libro de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden opinión 
persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume 
e toma notas 
que permiten 
establecer 
conexións entre 
a teoría 
estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 
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Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a 
maior parte de 
actividades da 
unidade. 

 

 

UNIDADE 7 

Título 

Introdución á filosofía moderna 

Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento moderno. En tanto que unidade introdutoria, ademais dun 
texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico de presentación, e de catro grandes epígrafes con 
contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en cuestión. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro grandes apartados teóricos: 

1.  Renacemento e Modernidade. 

2.  O racionalismo. 

3.  O empirismo. 
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4.  A Ilustración. 

O primeiro apartado está dedicado á filosofía renacentista, especialmente ao humanismo. Tamén se explica 
a relevancia do protestantismo para a formación da mentalidade moderna e os principais fitos e 
representantes da revolución científica. O segundo apartado introduce os trazos xerais do racionalismo, 
movemento central da filosofía moderna. Pola súa banda, o terceiro apartado céntrase en introducir as 
principais ideas do empirismo e unha referencia a Francis Bacon e á filosofía política contractualista. Por 
último, o cuarto apartado céntrase no pensamento da Ilustración e a súa confianza no progreso e na razón. 
Ademais, ofrécese un breve esbozo sobre o panorama da Ilustración en Francia, Gran Bretaña e Alemaña. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender o tránsito da Idade Media á época moderna e a relevancia do Renacemento. 

- Entender as principais correntes do pensamento moderno. 

- Apreciar as contribucións principais do pensamento moderno á historia da filosofía. 

- Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento moderno e ilustrado. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándare
s de 

aprendiza
xe 

avaliables 

CC 

 

        -  Renacemento e 
Modernidade. Da 
Idade Media ao 
Renacemento. O 
humanismo. 
Antropocentrismo e 
naturalismo. A 
Reforma protestante. 
A revolución 
científica. 

-  O racionalismo. 

  1.  Comprender a 
importancia do xiro do 
pensamento occidental 
que anticipa a 
Modernidade, dado no 
Renacemento, 
valorando o novo 
humanismo, o 
antropocentrismo que 
enxalza a dignitas 
hominis, a 
investigación dos 
prexuízos do 

  1.1.  Comprende a 
importancia 
intelectual do xiro de 
pensamento dado no 
Renacemento. 
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Principais ideas do 
racionalismo. 
Racionalismo e 
matemáticas. O 
coñecemento e o 
método. 

-  O empirismo. 
Características 
fundamentais do 
empirismo. 
Empirismo e 
racionalismo. A 
reflexión sobre o 
método en Francis 
Bacon. O 
pensamento político 
dos empiristas.  

-  A Ilustración.  A 
confianza ilimitada 
na razón. As ideas 
distintivas do 
movemento 

coñecemento por 
Francis Bacon, e as 
implicacións da 
revolución científica. 

  2.  Entender as 
características da 
corrente racionalista. 

  2.1.  Coñece e explica as 
ideas centrais do 
racionalismo. 

  3.  Coñecer as 
características da 
corrente empirista. 

  3.1.  Coñece e explica as 
ideas centrais do 
empirismo. 

  4.  Coñecer os principais 
ideais dos ilustrados. 

  4.1.  Comprende os ideais 
que impulsaron os 
ilustrados franceses. 
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ilustrado. A 
Ilustración en 
Europa.  
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competen
cia Descritor 

Desempeñ
o 

 

      Competencia 
matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Coñece as teorías 
do coñecemento e 
da ciencia da 
época moderna e 
relaciónaas coa 
actualidade. 

Comunicación lingüística Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente 
nos comentarios e 
na corrección das 
actividades, e, 
especialmente, 
nos exercicios de 
exposición oral. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de 

Respecta as 
quendas 
establecidas polo 
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palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

profesorado e pon 
atención tanto na 
corrección de 
actividades como 
nos debates. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos 
textos da unidade 
e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente 
dos textos 
complementarios 
ao final da 
unidade. 

Competencia dixital Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información para 
a realización de 
actividades de 
ampliación. 
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Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e cara 
ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as 
imaxes utilizadas 
para ilustrar a 
unidade coa 
teoría estudada e 
coñece a 
importancia do 
legado do 
pensamento 
moderno e 
ilustrado. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión na clase 
das teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
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compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas de 
entre as 
actividades 
presentes no libro 
de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden opinión 
persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten 
establecer 
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conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a 
maior parte de 
actividades da 
unidade. 

 

 UNIDADE  8 

o TÍTULO  
Maquiavelo 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade trata da filosofía política de Maquiavelo. En primeiro lugar, preséntase unha actividade inicial 
baseada nun texto de O príncipe. A continuación, atopamos unha presentación da biografía de Maquiavelo. 
O contido distribúese en tres apartados teóricos: o contexto do Renacemento, a nova ciencia da política e o 
nexo entre republicanismo e virtude. Ao final da unidade, preséntanse algúns textos complementarios para 
comentar e reforzar o aprendido. 
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Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Maquiavelo. Vida e obra. 

1.  O Renacemento: contexto histórico. 

2.  A nova ciencia política. 

3.  República e virtude: a política de Maquiavelo. 

O primeiro apartado teórico desta unidade intenta presentar o panorama cultural no que xorde o 
pensamento de Maquiavelo. Esbózase a articulación entre política e moral no pensamento político do 
Renacemento e algunhas ideas que Maquiavelo toma dos seus predecesores para construír a súa propia 
formulación. No segundo apartado, dedicado á ciencia política, expóñense os principios do realismo político 
de Maquiavelo, a súa visión sobre o ser humano e a súa concepción do tempo e da historia. Por último, a 
epígrafe sobre republicanismo e virtude está dedicada a explicar a visión sobre a liberdade cívica, as formas 
de goberno, as vantaxes da república sobre o principado, a relación entre fortuna e virtude, e a función 
política da relixión.  

 

 OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender a xestación do pensamento político no Renacemento. 
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- Entender os principais aspectos do pensamento político de Maquiavelo. 

- Apreciar a contribución da filosofía política de Maquiavelo á historia do pensamento político. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da filosofía política de Maquiavelo. 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

    -  Introdución: 
Maquiavelo. Vida 
e obra. 

-  O Renacemento: 
contexto 
histórico. Política 

  1.  Coñecer as 
teses 
fundamentais do 
realismo político 
de Maquiavelo. 

  1.1.  Comprende a 
importancia 
intelectual do 
xiro no 
pensamento 
político do 
Renacemento. 

CCL, 
CAA, 

CMCT, 
CCEC 
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e moral. 
Predecesores do 
pensamento 
político de 
Maquiavelo. 

-  A nova ciencia 
política. O 
realismo político. 
A antropoloxía 
pesimista de 
Maquiavelo. A 
teoría 
maquiaveliana da 
historia.  

-  República e 
virtude: a política 
de Maquiavelo. O 
republicanismo: a 
liberdade cívica. A 
fortuna e a 
virtude. A función 
política da 

  1.2.  Explica as 
ideas ético-
políticas 
fundamentais de 
Maquiavelo, e 
compáraas cos 
sistemas ético-
políticos 
anteriores. 

CCL, 
CAA, 

CCEC, 
CD, 

CSC, 
CSIEE 

  1.3.  Entende o 
sentido do 
realismo político 
de Maquiavelo e 
as súas 
concepcións do 
ser humano e da 
historia. 

CSC, 
CCEC 

  1.4.  Comprende o 
obxectivo crítico 
do pensamento 
político de 
Maquiavelo e a 
súa defensa da 

CSC, 
CCEC 
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relixión. república. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia Descritor Desempeño 

       Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Aplicar estratexias de 
resolución de 
problemas a situacións 
da vida cotiá. 

Relaciona as teorías de 
Maquiavelo sobre a 
política, o ser humano e a 
historia coa actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de exposición 
oral. 
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Respectar as normas 
de comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor... 

Respecta as quendas 
establecidas polo 
profesorado e pon 
atención tanto na 
corrección de actividades 
como nos debates. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos textos 
complementarios ao final 
da unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

Analiza criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 
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Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto 
cara ao patrimonio 
cultural mundial nas 
súas distintas 
vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece a 
importancia do legado do 
pensamento político de 
Maquiavelo. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Desenvolver 
capacidade de 
diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e 
traballo e para a 
resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na discusión 
na clase das teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza 
na diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente a 
diversidade das achegas 
dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa Asumir as 
responsabilidades 

Realiza asiduamente as 
tarefas encomendadas de 
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e espírito 
emprendedor 

encomendadas e dar 
conta delas. 

entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 

Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
do tema. 

Responde creativamente, 
a partir da teoría 
estudada, as cuestións 
que piden opinión 
persoal e argumentación 
propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Subliña, resume e toma 
notas que permiten 
establecer conexións 
entre a teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou materias. 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con corrección 
a maior parte de 
actividades da unidad 
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 UNIDADE  9 

o TÍTULO  
Descartes 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Nesta unidade abórdase a filosofía de Descartes, o iniciador da teoría moderna do coñecemento. En 
primeiro lugar, preséntase unha actividade inicial baseada nun texto do Discurso do método. A continuación, 
encontramos unha presentación da biografía de Descartes. O contido distribúese en tres apartados teóricos: 
o nacemento do racionalismo, a dúbida metódica e o cogito, e o ser humano, a liberdade e a moral. Para 
pechar a unidade preséntanse algúns textos complementarios para comentar e reforzar o aprendido. 

 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Descartes. Vida e obra. 

1.  O nacemento do racionalismo. 

2.  A dúbida metódica e o cogito. 

3.  A demostración de Deus e a idea de sustancia. 

4. Moral e antropoloxía. 
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O primeiro apartado teórico desta unidade ofrece unha visión xeral sobre a influencia da ciencia moderna na 
xestación da filosofía cartesiana e introdúcese a achega do método de Descartes, explicando as súas regras. 
No segundo apartado, desenvólvense os puntos centrais da fundamentación metafísica do método 
cartesiano: a dúbida metódica, o cogito, a teoría da substancia, a noción de idea e as demostracións sobre a 
existencia de Deus como garantía do método cartesiano. Finalmente, o terceiro apartado trata de explicar o 
dualismo antropolóxico de Descartes, a súa teoría da interacción entre corpo e alma, a teoría da liberdade, a 
moral cartesiana e a súa concepción sobre as paixóns. 

 

 OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender a formación do pensamento moderno e a filosofía cartesiana. 

- Entender os principais aspectos do pensamento de Descartes. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Descartes ao pensamento moderno. 

 Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da filosofía cartesiana. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 

CC 

    -  Introdución: 
Descartes. Vida e 
obra. 

-  O nacemento do 
racionalismo.  A 
influencia da 
ciencia moderna. 
Un método 
seguro para a 
ciencia. 

  1.  Entender as 
características da 
corrente 
racionalista 
afondando no 
pensamento de 
Descartes, 
distinguindo o 
coñecemento 
metódico e a súa 
relación coa 

  1.1.  Identifica 
conceptos do 
racionalismo 
cartesiano como 
razón, certeza, 
método, dúbida, 
hipótese, cogito, 
idea, substancia e 
subxectivismo entre 
outros, aplicándoos 
con rigor. 

CCL, 
CAA 
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-  A dúbida 
metódica e o 
cogito. O proceso 
da dúbida e os 
seus motivos. A 
primeira verdade: 
«Penso, logo 
existo». A teoría 
das substancias. 
As ideas e as súas 
clases. 
Argumentos 
sobre a existencia 
de Deus.   

-  O ser humano, a 

realidade, o cogito 
e o dualismo no ser 
humano, 
relacionándoo coa 
filosofía humanista 
e o monismo de 
Spinoza, valorando 
a súa influencia no 
desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios 
socioculturais da 
Idade Moderna e 
apreciando 
criticamente o seu 
discurso. 

  1.2.  Comprende e 
explica con 
claridade, tanto na 
linguaxe oral como 
na escrita, as teorías 
fundamentais da 
filosofía de 
Descartes, 
analizando o método 
e a relación entre 
coñecemento e 
realidade a partir do 
cogito e o dualismo 
en ser humano, 
comparándoas coas 
teorías da filosofía 
antiga e medieval. 

CCL, 
CAA, 

CMCT, 
CD 
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liberdade e a 
moral. Alma e 
corpo: o dualismo 
antropolóxico. A 
liberdade. A 
moral e as 
paixóns. 

  1.3.  Describe as 
respostas da filosofía 
humanista sobre a 
natureza humana e o 
monismo panteísta 
de Spinoza, 
identificando os 
problemas da 
filosofía moderna e 
relacionándoas coas 
solucións achegadas 
por Descartes. 

CSC, 
CAA, 
CMCT 

  1.4.  Estima o esforzo da 
filosofía de 
Descartes por 
contribuír ao 
desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios 
socioculturais da 
Idade Moderna, 
valorando 
positivamente a 
universalidade da 

CCEC, 
CSC, 

CSIEE 
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razón cartesiana. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

 

Compete
ncia Descritor 

Desempe
ño 

 

       

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

Aplicar métodos de 
análises rigorosas para 
mellorar a comprensión 
da realidade circundante. 

Relaciona as 
teorías de 
Descartes sobre a 
verdade, o método 
da ciencia e o 
coñecemento coa 
actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
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corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
exposición oral. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

Utiliza os 
conceptos da 
filosofía de 
Descartes con 
corrección e 
redacta textos con 
coherencia e 
cohesión sobre a 
teoría estudada na 
unidade. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos textos 
da unidade e as 
súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos 
textos 
complementarios 
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ao final da 
unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as 
imaxes utilizadas 
para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece 
a importancia do 
legado do 
racionalismo e do 
pensamento de 
Descartes. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión en clase 
das teorías 
estudadas. 
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conflitos. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro 
de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden opinión 
persoal e 
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argumentación 
propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten establecer 
conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de 
actividades da 
unidade. 
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UNIDADE  10 

o TÍTULO  
Locke e Hume 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  

o ESTA UNIDADE INTRODÚCENOS NA FILOSOFÍA DO EMPIRISMO BRITÁNICO,  PARTICULARMENTE NO 
PENSAMENTO DE LOCKE E DE HUME.  A  ACTIVIDADE INICIAL CONSISTE NUNHAS PREGUNTAS SOBRE 
UN TEXTO DE HUME NO QUE ANALIZA A IDEA DE CAUSALIDADE.  O  CONTIDO DISTRIBÚESE EN TRES 
APARTADOS TEÓRICOS:  O EMPIRISMO DE LOCKE,  O FENOMENISMO E O ESCEPTICISMO EN HUME,  E A 
MORAL E A FILOSOFÍA POLÍTICA DE AMBOS OS DOUS.  PARA PECHAR A UNIDADE PRESÉNTANSE 
ALGÚNS TEXTOS COMPLEMENTARIOS PARA COMENTAR E REFORZAR O APRENDIDO.  

pios básicos do racionalismo filosófico. 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica aos autores (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Locke e Hume. Vida e obra. 

1.  O empirismo de Locke. 

2.  Fenomenismo e escepticismo en Hume. 

3.  A moral e a política en Locke e en Hume. 
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O primeiro apartado teórico desta unidade presenta as teses centrais do pensamento empirista de Locke: a 
noción de idea e as súas clases, a crítica e a análise da substancia, e a distinción entre esencia real e esencia 
nominal. Ademais, trátase do problema da identidade persoal desde a perspectiva de Locke. No segundo 
apartado, abordamos a filosofía de Hume, especialmente o seu fenomenismo e o seu escepticismo: por 
exemplo, explícase a distinción entre impresión e idea, as impresións externas e internas, a noción do eu, a 
crítica da noción de causalidade e a análise da noción de individualidade. Finalmente, o terceiro apartado 
ocúpase da teoría moral e da filosofía política de ambos os dous filósofos, presentando o utilitarismo moral 
de Hume, os principios do liberalismo e o contraactualismo en Hume e en Locke, e a defensa da sociedade 
civil e o liberalismo en Locke. 

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender a formación do pensamento empirista. 

- Entender os principais aspectos da filosofía de Locke e de Hume. 

- Apreciar a contribución da filosofía empirista de Locke e de Hume ao pensamento moderno. 

 Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos do empirismo. 

 
CONTIDOS  DA  UNIDADE  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  

AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 

    -  Introdución: 
Locke e Hume. 
Vida e obra. 

-  O empirismo de 
Locke.  As ideas e 
as súas clases. A 
crítica á noción de 
substancia. 
Esencia nominal e 
esencia real. O 
problema da 
identidade 
persoal.  

-  Fenomenismo e 

  1.  Coñecer as 
características da 
corrente empirista 
afondando no 
pensamento de 
Hume, analizando os 
principios e 
elementos do 
coñecemento, 
respecto á verdade, 
as críticas á 
causalidade e a 
substancia e a 
defensa do 
emotivismo moral, 
relacionándoo co 

  1.1.  Utiliza conceptos 
de Hume, como 
escepticismo, 
crítica, 
experiencia, 
percepción, 
inmanencia, 
asociación, 
impresións, ideas, 
hábito, 
contradición, 
causa, crenza, 
sentimento, 
mérito, utilidade, 
felicidade, 
contrato social, 

CCL, 
CAA 
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escepticismo en 
Hume. Impresións 
e ideas. O espazo 
e o tempo. A 
semellanza. A 
explicación 
psicolóxica do eu. 
A crítica ao 
principio de 
causalidade. A 
negación da 
identidade 
persoal.   

-  A moral e a 
política en Locke e 
en Hume. O 
utilitarismo de 
Hume. Liberalismo 
e contrato social. 
Sociedade civil e 
división de 

liberalismo político 
de Locke, 
identificando a súa 
influencia no 
desenvolvemento 
das ideas e dos 
cambios 
socioculturais da 
Idade Moderna e 
valorando 
criticamente o seu 
discurso. 

liberdade e deber, 
entre outros, 
usándoos con 
rigor. 

  1.2.  Entende e explica 
con claridade, 
tanto na linguaxe 
oral como na 
escrita, as teorías 
fundamentais da 
filosofía de Hume, 
distinguindo os 
principios e 
elementos do 
coñecemento, 
respecto á verdade, 
a crítica á 
causalidade e á 
substancia e o 
emotivismo moral, 

CCL, 
CAA, 

CMCT, 
CD 
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poderes en Locke. comparándoas 
coas teorías da 
filosofía antiga, 
medieval e co 
racionalismo 
moderno. 

  1.3.  Coñece e explica 
as ideas centrais 
do liberalismo 
político de Locke, 
identificando os 
problemas da 
filosofía moderna 
e relacionándoos 
coas solucións 
achegadas por 
Hume. 

CSC, 
CAA, 
CCEC 
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  1.4.  Valora o esforzo 
da filosofía de 
Hume por 
contribuír ao 
desenvolvemento 
das ideas e aos 
cambios 
socioculturais da 
Idade Moderna, 
xulgando 
positivamente a 
busca da felicidade 
colectiva. 

CCEC, 
CSC, 

CSIEE 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Compete
ncia Descritor 

Desempe
ño 

 

       Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

Aplicar métodos de 
análises rigorosas para 
mellorar a comprensión 
da realidade circundante. 

Relaciona as 
teorías de Locke e 
de Hume sobre a 
ciencia e o 
coñecemento coa 
actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
exposición oral. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 

Utiliza os 
conceptos da 
filosofía empirista 
con corrección e 
redacta textos con 
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escritos e orais. coherencia e 
cohesión sobre a 
teoría estudada na 
unidade. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos textos 
da unidade e as 
súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos 
textos 
complementarios 
ao final da unidade. 

Competencia dixital Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 95 DE 134 CENTRO: EPA EDUARDO PONDAL  
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as 
imaxes utilizadas 
para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece 
a importancia do 
legado do 
empirismo tanto na 
filosofía teórica 
como na práctica. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e coas 
compañeiras na 
discusión na das 
teorías estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 
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Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro 
de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que piden 
opinión persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten establecer 
conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 
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Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de 
actividades da 
unidade. 

 

 

 PRESENTACIÓN  DA  UNIDADE  11 

o TÍTULO  
Rousseau 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  

o ESTA UNIDADE OFRECE UNHA VISIÓN XERAL DA FILOSOFÍA DE ROUSSEAU E O SEU CONTEXTO,  
FACENDO FINCAPÉ NA SÚA RELACIÓN CO MOVEMENTO ILUSTRADO.  A  ACTIVIDADE INICIAL ABORDA 
O TEMA DA EDUCACIÓN SEGUNDO ROUSSEAU.  ADEMAIS DA INTRODUCIÓN BIOGRÁFICA,  ESTA 
UNIDADE ESTRUTÚRASE EN TRES APARTADOS TEÓRICOS:  ROUSSEAU E OS ILUSTRADOS,  A CRÍTICA 
DA CIVILIZACIÓN E O PROXECTO SOCIAL E POLÍTICO DE ROUSSEAU.  PARA REMATAR,  TEMOS UNHA 
BATERÍA DE TEXTOS COMPLEMENTARIOS PARA TRABALLAR E COMENTAR CO ALUMNADO.  
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Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en catro apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Rousseau. Vida e obra. 

1.  Rousseau e a Ilustración francesa. 

2.  A crítica de Rousseau á civilización. 

3.  O proxecto social e político de Rousseau. 

O primeiro apartado da unidade aborda as relacións de Rousseau coa Ilustración, especialmente con Diderot 
e D'Alembert. Tamén se analizan os motivos de distanciamento e de ruptura co movemento ilustrado. No 
segundo apartado, sobre a crítica rousseauniana á civilización, explícase a noción do estado de natureza 
fronte ao estado social e os trazos do ser humano natural. Ademais, ofrécese unha panorámica dos 
obxectivos da crítica de Rousseau, como ás artes e ás ciencias, e especialmente á desigualdade social. Por 
último, no terceiro apartado preséntase a filosofía da educación, a teoría da relixión de Rousseau e os 
principios xerais da súa filosofía política, como a vontade xeral e o contrato social, ademais de relacionalo 
con outros teóricos da política.  

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender a xestación da filosofía de Rousseau e a súa relación coa Ilustración. 

- Entender os principais aspectos da filosofía de Rousseau. 
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- Apreciar a contribución da filosofía de Rousseau ao pensamento moderno. 

 Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Rousseau. 

  

CONTIDOS  DA  UNIDADE  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  
APRENDIZAXE  AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    -  Introdución: 
Rousseau. Vida e 
obra. 

-  Rousseau e a 
Ilustración 
francesa. 
Enfrontamentos e 
polémicas cos 

  1.  Coñecer os 
principais ideais dos 
ilustrados franceses, 
afondando no 
pensamento de 
Rousseau, valorando 
a importancia do seu 
pensamento para o 
xurdimento da 

  1.1.  Comprende os 
ideais que 
impulsaron os 
ilustrados 
franceses e explica 
o sentido e 
transcendencia do 
pensamento de 
Rousseau, desde a 

CMCT, 
CAA 
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seus 
contemporáneos. 
A ruptura cos 
ilustrados.  

-  A crítica de 
Rousseau á 
civilización. 
Estado de 
natureza e estado 
social. Os 
obxectivos 
concretos da 
crítica de 
Rousseau. A orixe 
da desigualdade.    

-  O proxecto social 
e político de 
Rousseau. A 
filosofía da 
educación: Emilio. 
A filosofía da 
relixión: a 

democracia mediante 
unha orde social 
acorde coa natureza 
humana. 

súa crítica social 
ata a defensa do 
contrato social e a 
vontade xeral. 

  1.2.  Comprende a 
teoría do estado de 
natureza de 
Rousseau e a súa 
crítica á cultura. 

CSC, 
CCEC 

  1.3.  Entende a 
concepción da 
educación de 
Rousseau e a súa 
visión da relixión. 

CAA, 
CSC, 
CCEC 

  1.4.  Afonda na teoría 
política de 
Rousseau, 
comprendendo os 
seus conceptos 
clave de contrato 
social e vontade 
xeral. 

CSC, 
CSIEE, 
CCEC 
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profesión de fe. A 
filosofía política. A 
doutrina sobre o 
contrato social. A 
vontade xeral. 

 

COMPETENCIAS  CLAVE:  DESCRITORES  E  DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

         Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

Tomar conciencia dos 
cambios producidos 
polo home no contorno 
natural e as 
repercusións para a 
vida futura. 

Relaciona as teorías de 
Rousseau sobre a 
sociedade, a historia e a 
política coa actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Exprésase adecuadamente 
nos comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de exposición 
oral. 
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Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para 
elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza os conceptos da 
filosofía de Rousseau con 
corrección e redacta 
textos con coherencia e 
cohesión sobre a teoría 
estudada na unidade. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos textos 
complementarios ao final 
da unidade. 

Competencia dixital 
Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

Analiza criticamente a 
información para a 
realización de actividades 
de ampliación. 
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Conciencia e 
expresións culturais 

Mostrar respecto 
cara ao patrimonio 
cultural mundial nas 
súas distintas 
vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece a 
importancia do legado do 
pensamento ilustrado e da 
filosofía de Rousseau. 

Competencias sociais 
e cívicas 

Desenvolver 
capacidade de 
diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e 
traballo e para a 
resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na discusión 
na clase das teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza 
na diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente a 
diversidade das achegas 
dos seus compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa Asumir as Realiza asiduamente as 
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e espírito 
emprendedor 

responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

tarefas encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 

Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
do tema. 

Responde creativamente, 
a partir da teoría 
estudada, as cuestións que 
piden opinión persoal e 
argumentación propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Subliña, resume e toma 
notas que permiten 
establecer conexións 
entre a teoría estudada na 
unidade e outras unidades 
ou materias. 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con corrección 
a maior parte de 
actividades da unidade. 
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CONTIDOS  NON  EXPLICADOS  NAS  CLASES  PRESENCIAIS  E  SUXEITOS  A  ADAPTACIÓN 
UNIDADE  12   
TÍTULO :  KANT 

DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade presenta unha panorámica da filosofía de Kant. A unidade arranca cunha actividade sobre un 
texto que expón a concepción da filosofía segundo Kant. Despois disto, encontramos unha introdución á 
vida e a obra do filósofo de Königsberg. A unidade divídese en catro apartados: o primeiro sobre o xiro 
copernicano, o segundo centrado na teoría do coñecemento, o terceiro ocúpase da filosofía práctica e o 
último trata da antropoloxía, a relixión e a historia. Finalmente, temos catro textos complementarios para 
analizar e comentar. 

CONTIDO TEÓRICO DA UNIDADE  
Os contidos temáticos desta unidade distribúense en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Kant. Vida e obra. 

1.  O xiro copernicano kantiano. 

2.  A teoría do coñecemento: que podo saber? 

3.  Filosofía práctica: a ética formal de Kant. 

4.  A filosofía da relixión e da historia. 
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O primeiro apartado da unidade analiza a concepción kantiana do coñecemento fronte á teoría moderna do 
coñecemento, partindo da crítica ao racionalismo de Wolff, e da síntese de racionalismo e empirismo 
proposta por Kant. No segundo apartado, inténtase explicar o núcleo da epistemoloxía kantiana: a distinción 
entre xuízos analíticos e sintéticos, o proceso do coñecemento e as facultades implicadas nel, a 
diferenciación entre fenómeno e cousa en si, e o papel da dialéctica da razón pura. No terceiro apartado, 
trátase da ética kantiana, destacando o seu carácter formal e prescritivo. Explícase a concepción do 
imperativo categórico, as nocións de autonomía e de heteronomía, e a distinción entre legalidade e 
moralidade. Por último, o cuarto apartado está centrado en tres disciplinas clave da filosofía kantiana: a 
filosofía da historia, a filosofía da relixión e a antropoloxía.    

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender a xestación da filosofía de Kant e a súa relación co pensamento moderno. 

- Entender os principais aspectos da filosofía teórica e práctica de Kant. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Kant ao pensamento moderno. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Kant. 

 

CONTIDOS  DA  UNIDADE  /  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  /  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  
AVALIABLES  /  COMPETENCIAS  CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    -  Introdución: 
Kant. Vida e obra. 

-  O xiro 
copernicano 
kantiano. A 
filosofía precrítica 
de Kant. É posible 
a metafísica como 
ciencia? 

-  A teoría do 
coñecemento: 
que podo saber? 
Xuízos analíticos e 

  1.1.  Comprender o 
idealismo crítico de 
Kant, analizando o 
coñecemento 
transcendental, a 
lei moral e a paz 
perpetua, 
relacionándoo co 
racionalismo de 
Descartes, o 
empirismo de 
Hume e a filosofía 
ilustrada de 
Rousseau, 
valorando a súa 

  1.1.  Aplica conceptos 
de Kant, como 
sensibilidade, 
entendemento, 
razón, crítica, 
transcendental, 
ciencia, innato, 
xuízo, a priori, a 
posteriori, facultade, 
intuición, categoría, 
ilusión 
transcendental, idea, 
lei, fenómeno, 
nóumeno, vontade, 
deber, imperativo, 

CCL, 
CAA 
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sintéticos: a priori 
e a posteriori. As 
facultades e o 
proceso de 
coñecemento. A 
distinción entre 
fenómeno e 
nóumeno ou 
cousa en si. A 
dialéctica da razón 
pura. 

-  Filosofía práctica: 
a ética formal de 
Kant. Aspectos 
esenciais da ética 
kantiana. Os 
imperativos 
morais: o 
imperativo 
categórico. 
Autonomía e 
heteronomía 

influencia no 
desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios 
socioculturais da 
Idade Moderna. 

categórico, 
autonomía, 
postulado, liberdade, 
dignidade, persoa, 
paz e pacto, entre 
outros, utilizándoos 
con rigor. 

  1.2.  Entende e explica 
con claridade, tanto 
na linguaxe oral 
como na escrita, as 
teorías fundamentais 
da filosofía de Kant, 
analizando as 
facultades e os 
límites do 
coñecemento, a lei 
moral e a paz 
perpetua, 

CMCT, 
CD, 
CSC, 
CCL 
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morais. Legalidade 
e moralidade. 

-  A filosofía da 
historia e da 
relixión. A 
filosofía da 
relixión. A filosofía 
da historia. 
Antropoloxía 
filosófica: que é o 
ser humano? 

comparándoas coas 
teorías da filosofía 
antiga, medieval e 
moderna. 

  1.3.  Relaciona a teoría 
política de Rousseau 
coas solucións 
achegadas por Kant. 

CAA, 
CCEC 

  1.4.  Respecta o esforzo 
da filosofía de Kant 
por contribuír ao 
desenvolvemento 
das ideas e aos 
cambios sociais da 
Idade Moderna, 
valorando 
positivamente a 
dignidade e a busca 
da paz entre as 

CSC, 
CSIEE 
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nacións. 

 

COMPETENCIAS  CLAVE:  DESCRITORES  E  DESEMPEÑOS 

Compe
tencia 

Descrit
or 

Desem
peño 

 

         Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Relaciona as teorías 
de Kant sobre a 
ciencia e o 
coñecemento coa 
actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
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exposición oral. 
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

Utiliza os conceptos 
da filosofía kantiana 
con corrección e 
redacta textos con 
coherencia e 
cohesión sobre a 
teoría estudada na 
unidade. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos 
textos 
complementarios ao 
final da unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza criticamente 
a información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 
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Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para 
ilustrar a unidade coa 
teoría estudada e 
coñece a importancia 
do legado do 
pensamento moderno 
ilustrado e da 
filosofía de Kant. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión na clase 
das teorías estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente 
a diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e Asumir as 
responsabilidades 

Realiza asiduamente 
as tarefas 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 113 DE 134 CENTRO: EPA EDUARDO PONDAL  
CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

 

 

espírito emprendedor encomendadas e dar 
conta delas. 

encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 

Xerar novas e 
diverxentes posibilidades 
desde coñecementos 
previos do tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que piden 
opinión persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten establecer 
conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de actividades 
da unidade. 
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UNIDADE  13 

TÍTULO  
Introdución á filosofía contemporánea 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade é unha introdución ao pensamento contemporáneo. En tanto que unidade introdutoria, 
ademais dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico e de tres grandes apartados con 
contidos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do período en cuestión. 

 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en tres apartados:  

1.  A filosofía no século XIX. 

2.  A filosofía no século XX. 

3.  Últimas tendencias. 

O primeiro apartado está dedicado ás correntes de pensamento que xorden tras o declive do idealismo 
hegeliano. O positivismo, o historicismo e o vitalismo son algunhas das correntes filosóficas do século XIX que 
se presentan na unidade. No segundo apartado abórdanse as principais variantes da filosofía do século XX. A 
filosofía analítica, o neopositivismo lóxico, a fenomenoloxía, o existencialismo ou a Escola de Frankfurt son 
as correntes introducidas neste apartado. Finalmente, no último apartado expóñense algunhas das 
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tendencias máis recentes da filosofía contemporánea, como a hermenéutica, o estruturalismo ou a ética da 
responsabilidade de Hans Jonas. 

 

OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS 
- Comprender o tránsito da filosofía da época moderna á filosofía contemporánea durante o século XIX. 

- Entender as principais correntes do pensamento contemporáneo. 

- Apreciar as contribucións principais do pensamento contemporáneo á historia da filosofía. 

 Presentar e introducir as ideas centrais das principais correntes do pensamento contemporáneo. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

CC 
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avaliables 
    -  A filosofía no 

século XIX. As 
reaccións ao 
idealismo 
hegeliano. O 
evolucionismo e o 
positivismo sociais. 
Historicismo e 
vitalismo. 

-  A filosofía no 
século XX. Filosofía 
analítica e 
neopositivismo 
lóxico. 
Fenomenoloxía e 
existencialismo. O 
marxismo e a Escola 
de Frankfurt. 

-  Últimas 
tendencias. 

  1.  Comprender a 
importancia do xiro 
do pensamento 
occidental que 
supón a filosofía 
contemporánea dos 
séculos XIX e XX. 

  1.1.  Comprende a 
importancia 
intelectual do 
pensamento 
contemporáneo. 

CMCT, 
CCEC, 
CSC 

  2.  Entender as 
reaccións ao 
pensamento 
hegeliano, as 
teorías evolutivas e 
a relevancia do 
historicismo e do 
vitalismo. 

  2.1.  Coñece e explica 
as ideas centrais 
das correntes 
principais do 
pensamento 
contemporáneo. 

CCL, 
CAA 

  3.  Coñecer as 
características da 
corrente da 
filosofía analítica e 
o neopositivismo 
lóxico, así como a 
fenomenoloxía, o 

  3.1.  Distingue as 
respostas das 
principais escolas 
e correntes da 
filosofía 
contemporánea aos 
problemas actuais. 

CCL, 
CAA, 

CCEC, 
CD 
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Desenvolvementos 
da hermenéutica. 
Do estruturalismo 
ao 
neoestruturalismo. 
Tecnoloxía, ética e 
política. historia 

existencialismo e o 
marxismo 
contemporáneo. 

  4.  Coñecer as 
últimas tendencias 
da filosofía do 
século XX e do 
século XXI. 

  4.1.  Valora o esforzo 
e analiza 
criticamente os 
supostos do 
pensamento 
contemporáneo.  

CCEC, 
CSC, 

CSIEE 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Compete
ncia Descritor 

Desempe
ño 

 

       

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Coñece as teorías 
do coñecemento e 
da ciencia da 
filosofía 
contemporánea, 
como a filosofía 
analítica e o 
neopositivismo. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
exposición oral. 

Respectar as normas de 
comunicación en calquera 
contexto: quenda de 

Respecta as 
quendas 
establecidas polo 
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palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

profesorado e pon 
atención tanto na 
corrección de 
actividades coma 
nos debates. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Lectura dos textos 
da unidade e as 
súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza 
criticamente a 
información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 

Relaciona as 
imaxes utilizadas 
para ilustrar a 
unidade coa teoría 
estudada e coñece 
a importancia do 
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científico-técnica...), e 
cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

legado do 
pensamento 
contemporáneo. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión na clase 
das teorías 
estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Valora 
positivamente a 
diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Realiza 
asiduamente as 
tarefas 
encomendadas de 
entre as actividades 
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presentes no libro 
de texto. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos do 
tema. 

Responde 
creativamente, a 
partir da teoría 
estudada, as 
cuestións que 
piden opinión 
persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten establecer 
conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou 
materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de 
actividades da 
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unidade. 

 

UNIDADE 14 

o TÍTULO  
Marx 

o DESCRICIÓN DA UNIDADE  
Esta unidade presenta a filosofía materialista de Marx. Como nos outros casos, a unidade arranca cunha 
actividade baseada nun texto sobre a visión do traballo de Marx. Despois encontramos unha introdución 
biográfica, e tras ela, os apartados sobre a novidade da filosofía de Marx, a súa concepción da sociedade, o 
problema da alienación e a súa teoría da historia. Para pechar a unidade ofrecemos catro textos 
complementarios para analizar. 

 

Contido teórico da unidade 

Os contidos temáticos desta unidade distribúense en cinco apartados, sendo o primeiro unha introdución 
biográfica ao autor (os apartados de contido teórico están subdivididos á súa vez en diversas epígrafes): 

Introdución: Marx. Vida e obra. 

1.  A novidade filosófica do marxismo. 

2.  A estrutura material da sociedade. 
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3.  A alienación e as súas clases. 

4.  Historia e revolución. 

O primeiro apartado explora a formación do pensamento de Marx a partir do materialismo e da crítica ao 
idealismo. En relación con isto, preséntase o obxectivo transformador e emancipador da filosofía de Marx. O 
segundo apartado está centrado en explicar as nocións de infraestrutura e de superestrutura. No primeiro 
caso, defínense conceptos como forzas produtivas, relacións de produción, plusvalía, valor de uso e valor de 
cambio, mentres que no segundo, se explica a función ideolóxica da superestrutura. O terceiro apartado 
está dedicado a explicar a noción de alienación, o seu proceso e os seus niveis de desenvolvemento, 
ademais dos seus diversos tipos: alienación económica, social, relixiosa e política. O último apartado 
céntrase na teoría do materialismo histórico, definido a partir da de materialismo dialéctico. Inténtase 
expoñer a noción de clase social de Marx e a súa concepción da historia como loita de clases orientada á 
eliminación de diferenzas entre elas, é dicir, cara a unha sociedade sen clases. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender a orixe e o obxectivo da filosofía de Marx e a súa relación co pensamento contemporáneo. 

- Entender os principais aspectos da filosofía marxista. 

- Apreciar a contribución da filosofía de Marx ao pensamento contemporáneo. 

- Reflexionar criticamente sobre os principios e os supostos da formulación de Marx. 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e 
cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC 

  

    -  Introdución: 
Marx. Vida e obra.

-  A novidade 
filosófica do 
marxismo. Unha 
nova versión do 
materialismo. A 
transformación do 
mundo. 

  1.  Entender o 
materialismo 
histórico de Marx, 
analizando a teoría 
do cambio social, a 
alienación e a crítica 
ás ideoloxías, 
relacionándoo co 
idealismo de Hegel e 
con Feuerbach, e 
identificando a 

  1.1.  Identifica 
conceptos de 
Marx, como 
dialéctica, 
materialismo 
histórico, praxe, 
alienación, 
infraestrutura, 
superestrutura, 
forzas produtivas, 
medios de 

CCL, 
CAA 
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-  A estrutura 
material da 
sociedade. 
Infraestrutura e 
superestrutura. A 
infraestrutura 
económica. A 
superestrutura 
ideolóxica. 

-  A alienación e as 
súas clases. A 
noción de 
alienación. O 
proceso de 
alienación. Tipos 
de alienación. 

-  Historia e 
revolución. 
Materialismo 
histórico e 
materialismo 

influencia de Marx 
no desenvolvemento 
das ideas e os 
cambios sociais da 
Idade 
Contemporánea e 
valorando 
criticamente o seu 
discurso. 

produción, loita de 
clases, traballo, 
plusvalía e 
humanismo, entre 
outros, 
utilizándoos con 
rigor. 

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

CMCT, 
CD, 
CSC, 
CCL 
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dialéctico. A 
revolución e a 
loita de clases. A 
utopía dunha 
sociedade sen 
clases. 

  1.3.  Identifica os 
problemas da 
filosofía 
contemporánea 
relacionándoos 
coas solucións 
achegadas por 
Marx. 

CAA, 
CCEC 

  1.4.  Valora o esforzo 
da filosofía de 
Marx por 
contribuír ao 
desenvolvemento 
das ideas e aos 
cambios sociais da 
Idade 
Contemporánea, 
xulgando 
positivamente a 
defensa da 
igualdade social. 

CSC, 
CSIEE 
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COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Compe
tencia 

Descrit
or 

Desem
peño 

 

         Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Relaciona as teorías 
de Marx sobre a 
economía, a política 
e a ideoloxía coa 
actualidade. 

Comunicación 
lingüística 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Exprésase 
adecuadamente nos 
comentarios e na 
corrección das 
actividades, e, 
especialmente, nos 
exercicios de 
exposición oral. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

Utiliza os conceptos 
da filosofía de Marx 
con corrección e 
redacta textos con 
coherencia e 
cohesión sobre a 
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teoría estudada na 
unidade. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Lectura dos textos da 
unidade e as súas 
correspondentes 
actividades de 
comprensión, e 
especialmente dos 
textos 
complementarios ao 
final da unidade. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Analiza criticamente 
a información para a 
realización de 
actividades de 
ampliación. 

Conciencia e expresións 
culturais 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, 
científico-técnica...), e 

Relaciona as imaxes 
utilizadas para 
ilustrar a unidade coa 
teoría estudada e 
coñece a importancia 
do legado da filosofía 
marxista para o 
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cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

pensamento 
contemporáneo. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Desenvolver 
capacidade de diálogo 
cos demais en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflitos. 

É respectuoso cos 
compañeiros e as 
compañeiras na 
discusión na clase 
das teorías estudadas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de 
opinións e ideas. 

Valora positivamente 
a diversidade das 
achegas dos seus 
compañeiros e 
compañeiras. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Realiza asiduamente 
as tarefas 
encomendadas de 
entre as actividades 
presentes no libro de 
texto. 
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Xerar novas e 
diverxentes posibilidades 
desde coñecementos 
previos do tema. 

Responde 
creativamente, a partir 
da teoría estudada, as 
cuestións que piden 
opinión persoal e 
argumentación 
propia. 

Aprender a aprender 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Subliña, resume e 
toma notas que 
permiten establecer 
conexións entre a 
teoría estudada na 
unidade e outras 
unidades ou materias. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

Responde con 
corrección a maior 
parte de actividades 
da unidade. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A cualificación da alumna ou alumno farase en función das 
acadadas nas dúas primeiras avaliacións. Emporiso, as tarefas 
que o alumnado realice das propostas polo departamento ao 
respecto da materia correspondente á 3ª avaliación, poderán 
ser tidas en conta, sempre de xeito positivo, para mellorar a 
cualificación final, entre 1 e 2 puntos sobre a nota das dúas 
primeiras avaliacións.  

 

Instrumentos: 
 
O alumnado recibirá a través dos medios técnicos que se 
detallan noutro apartado as tarefas conducentes á avaliación 
dos contidos da 3ª avaliación, sempre tidas en conta para 
mellorar a nota. 
Tamén disporá da oportunidade de recuperar a/as avaliacións 
suspensa/as pola realización de tarefas de reforzo e repaso da 
materia correspondente ás dúas primeiras avaliacións. 
Asemade, aquel alumnado que non presente tarefas de 
recuperación ou ampliación, terá a opción de realizar un exame 
a través da aula virtual, nas datas que se precisen e se lle 
comuniquen coa suficiente antelación. 

 

Cualificación final 

A cualificación final terá en conta a nota acadada na 2ª 
avaliación, dado o carácter de avaliación continua da materia 
(contidos de 1ª e 2ª avaliación).  
As tarefas de ampliación do 3º trimestre poderán sumar a esta 
nota entre 1 e 2 puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exames extraordinarios presencial sobre contidos da primeira e 
segunda avaliación en bachareleto. 

Alumnado de Criterios de avaliación:  avaliarase polo dado no primeiro e segundo 
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materia 
pendente 

trimestre.  

Criterios de cualificación: 100% nota da avaliación continua (sobre 

contidos de 1ª e 2ª avaliacións) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: exame telemático pola aula 
virtual ou entrega de tarefas de reforzo e repaso das dúas primeiras 
avaliacións. 

 

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

Actividades    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os instrumentos técnicos que se empregarán para avaliar 
con xustiza o traballo do alumnado serán basicamente 
telemáticos. A través de diversas plataformas de 
comunicación atenderanse as necesidades diversas e 
diverxentes do alumnado matriculado no centro. 
 
A ferramenta básica, empregada dende principio do curso 
académico, será a aula virtual que o centro pon a 
disposición das alumnas e alumnos. Para a entrega de 
traballos ou resolución de dúbidas, disporán de correos 
electrónicos facilitados polo centro e polos docentes ao 
cargo. Naqueles casos en que por motivos de falta de 
medios técnicos, o alumno ou alumna non dispoña de 
ordenador ou conexión a internet na súa casa, a profesora 
porase en contacto a través de aplicacións dispoñibles para 
teléfono móbil, como whatsapp ou similares. 

 
 

Materiais e recursos 

Ordenador ou teléfono móbil.  
Ficheiro, ligazóns a vídeos explicativos, grabacións 
explicativas... sobre os contidos vistos na clase e os 
ampliados a través da aula virtual. 

3. Información e publicidade 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Na páxina web do centro colgarase un pdf con información clara e 
concisa para cada curso e o profesorado informará ao alumnado a 
través da aula virtual, correo electrónico, whatsapp, móbil... 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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