
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE                 

 SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 E TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN.  

 

UNIDADE 1: A Filosofía. Origen. Características. 

Sentido. Funcións, finalidade e vixencia. Tipos de saber. 

O saber filosófico: mito e logos. 

UNIDADE 2: As disciplinas o ramas da Filosofía. A 

Filosofía a través da historia. 

UNIDADE 3: A teoría do coñecemento. Razón, sentidos 

e abstracción. Problemas do coñecemento: orixen e 

posibilidade. Teorías da verdade. 

UNIDADE 4: Filosofía, ciencia e tecnoloxía. A filosofía da 

ciencia. Obxectivos e instrumentos. 
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UNIDADE 5: A racionalidade científica.Objetivos y 

componentes. O método científico. Principais tipos de 

método. A investigación científica e os marcos 

históricos. 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN. 

 

UNIDADE 6: A metafísica como explicación teórica da 

realidade. O ser, a apariencia, a categoría, o orixen 

como preguntas básicas. 

UNIDADE 7: A filosofía da natureza. As cosmovisións 

científicas. Os paradigmas e a teoría do Caos. 

UNIDADE 8: O ser humano e o sentido da existencia 

dende a Antropoloxía filosófica. Implicacións filosóficas 

do Evolucionismo. Os conceptos de Natureza e Cultura. 

UNIDADE 9: As concepcións do ser humano. Historia 

das máis salientables. Claves do sentido da existencia. 
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TERCEIRA AVALIACIÓN 

UNIDADE 10:A racionalidade práctica. A ética e o seu 

orixe. 

UNIDADE 11:Ética e moral.La libertad y conciencia. 

Principais teorías éticas. Teorías da felicidade, do 

deber, da xustiza, do relativismo… 

UNIDADE 12: A filosofía política. El concepto de poder 

político. O concepto de Estado:origen y formas. utopía, 

legalidade e lexitimidade. Modelos de Estado 

democrático. 

UNIDADE 13: A estética como capacidade simbólica do 

ser humano. A creatividade. A filosofía en relación ás 

artes. 
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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 media das dúas 
primeiras avaliacións na 2ª avaliación (50%+50%) 
As tarefas de ampliación do 3º trimestre poderán sumar a esta 
nota entre 1 e 2 puntos.  
Se a nota media das dúas primeiras avaliacións iguala ou supera 
o 3, o alumnado terá dúas opcións: ou presentar as tarefas de 
ampliación que se sumarán á nota media, ou presentar as 
tarefas de recuperación da avaliación ou avaliacións suspensas, 
sen detrimento do seu dereito a presentar as tarefas de 
ampliación da 3ª avaliación para mellorar a nota final. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  avaliarase polo dado no primeiro e segundo 
trimestre.  

Criterios de cualificación: 50% para a 1ª avaliación, 50% para a 2ª 

avaliación. Traballos de ampliación da terceira, contarán entre 1 e 2 

puntos a maiores. 

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

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. 


