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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

EPAPU Albeiros 

Situación e localización 
 

A denominación oficial é EPAPU Albeiros. Trátase dun centro de titularidade pública 

dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de 

Galicia. Desde o ano 2002 está situado no Parque da Milagrosa (Concello de Lugo). 
 

Centros adscritos 
 

Polas nosas especiais características, non temos centros adscritos. 
 

Ensinanzas que oferta 
 

Educación Secundaria de Adultos 
 

Modalidade semipresencial: 
 

1º, 2º, 3º, 4º ESA: a distribución é a seguinte: un grupo de 1º e 2º en cada cuadrimestre; dous grupos de 

3º e 4º en cada cuadrimestre en horario de mañá e outros dous de 3º e 4º en horario de tarde. 

 

Modalidade Presencial: 
 

1º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre. 

2º ESA: un grupo en horario matinal no segundo cuadrimestre. 

3º ESA: dous grupos, un en horario matinal e outro en horario de tarde, no primeiro cuadrimestre. 

 

4º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre e tres grupos, dous en horario matinal e 

outro en horario de tarde, no segundo cuadrimestre. 

 

Bacharelato 
 

1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

Ensinanzas Básicas Iniciais 
 

Nivel I: un grupo 

Nivel II: un grupo 

Español e Galego para inmigrantes: catro grupos, dous en horario matutino, outro en horario de tarde e 

outro en horario nocturno. Aula Mentor: 
 

Características singulares 
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O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en exclusiva ao ensino de 

persoas adultas. Isto provoca que, malia a estarmos situados nunha zona en concreto da cidade, 

o contorno non é un elemento relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade e de vilas 

máis ou menos próximas. 
 

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións 

máis frecuentes para decidiren iniciar ou retomar os seus estudos son as seguintes: 
 

No caso do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente é acceder a unha 

formación básica da que, por un ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e adolescencia. A 

media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os seus estudos. 

 

Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen como finalidade acadar 

competencia lingüística en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o seu nivel 

cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu país de orixe, inda que hai 

excepcións. 

 

O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria presenta dous perfís e motivacións moi 

diferentes. Por unha banda, están os rapaces e rapazas que proceden do sistema ordinario e se matriculan 

para acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa finalidade de acceder a un ciclo formativo 

de grao medio. Por outra banda, están as persoas adultas que deciden continuar os seus estudos, ben para 

promocionar no seu traballo, ben para acadalo, ben para poderen realizar un ciclo formativo ou 

simplemente para mellorar o seu nivel cultural. 

 

O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo formativo 

superior, ben acadaren a titulación necesaria para presentarse a algún proceso selectivo de emprego 

convocado pola administración. Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás ABAU e continúa estudos 

universitarios. 

 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista organizativo e pedagóxico, no 

relativo ás ensinanzas de bacharelato, é que se trata dun ensino semipresencial, cunha única 

sesión lectiva semanal por materia. Isto condiciona tanto a metodoloxía didáctica coma os 

instrumentos de avaliación. 
 

Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis que estar matriculado 

dun curso completo, o está de materias, combinando en moitos casos os dous cursos de 

bacharelato. 
 

Lingua materna dominante 
 

Resulta difícil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a irregularidade da 

asistencia ó mesmo e os cambios na matrícula entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. É 

por iso que, da mostra enquisada nos cursos de ESA e Bacharelato, podemos extraer as 

seguintes conclusións: 
 

A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ó uso habitual. 

 

A diminución do galego tamén no eido familiar, corroborándose a diminución do uso do galego a medida 

que o interlocutor é máis novo. 
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Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos compañeiros de estudos ou traballo, co predominio 

do castelán nas relacións sociais con descoñecidos. 
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A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista xeracional. 

 

O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as razóns polas que non utiliza o galego, o 

que foi interpretado como síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 

 

A valoración da idoneidade do galego como vehículo comunicativo e a non desvaloración con respecto á 

aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 

Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non galegos, tanto 

procedentes doutras autonomías españolas como estranxeiros. 
 

Problemas sociais destacados 
 

Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das ensinanzas especiais, 

é o elevado abandono escolar ou, cando mesmo, a adaptación do alumnado a moi diferentes 

ritmos de aprendizaxe. É por isto polo que si detectamos un importante abandono escolar, 

motivado de seguro polas necesidades destes homes e mulleres de atender a obrigas 

familiares e laborais, e tamén unha secuenciación dos estudos de bacharelato e secundaria en 

varios cursos académicos. 
 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado está matriculado 

basicamente nos niveis de EBI e Español e Galego para Inmigrantes, pero tamén se detecta 

unha porcentaxe importante nos niveis inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. 

Moitos destes/as alumnos/as non dispoñen de estudos no seu país de orixe; noutros casos, 

malia a térenos, prefiren cursalos no centro no canto de enfrontarse ao complicado proceso de 

homologación de estudos. 
 

Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito máis baixa, pero si 

detectamos bastantes casos de alumnos/as de orixe estranxeira, procedentes do sistema 

ordinario, que deciden retomar os seus estudos. 
 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, significativos no noso 

centro. 

 

O DEPARTAMENTO 

Composición 

O Departamento de FILOSOFÍA deste instituto é unipersoal sendo o seu único membro Irene Leis 

Soilán (Xefe de Departamento) 

 

Materias impartidas 

A HISTORIA DA FILOSOFÍA de 2º de Bacharelato é unha materia opcional da modalidade do 

bacharelato de Humanidades e Ciencias sociais. Conta con 2 grupos, 2º A e 2ºB. Xa están iniciados 

na familiaridade co pensamento filosófico, cun nivel de coñecemento aceptable. Deberemos insistir 

na composición de texto de carácter filosófico para que podan ir ben preparados para o exame de 

Avaliación final do Bacharelato no caso de que a elixan como materia. 

 

A FILOSOFÍA DE 1º DE BACHARELATO: é unha materia TRONCAL común do Bacharelato 

LOMCE. Conta con 2 grupos, 1ºA e 1º B . Inícianse e familiarízanse co pensamento filosófico, cunha 

formación global moi desigual. Poñeremos tamén bastante énfase na aprendizaxe dos principais 
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instrumentos de traballo filosófico por ser estes os que gardarán especial relación cos estándares de 

aprendizaxe que establecerá como mínimos esta programación. 
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2. HISTORIA DA FILOSOFÍA 
 

2.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A materia de Historia da Filosofía está regulada no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Esta materia retoma a reflexión iniciada polo alumnado coa filosofía de primeiro de 

Bacharelato, dotándoa dun carácter sistemático e diacrónico. A estreita relación entre estas materias 

do bacharelato debe manifestarse, tanto na organización docente dos contidos como na actividade 

reflexiva desenvolvida por cada estudante, que deberá retomar os conceptos e procedementos 

iniciados no curso anterior e afondar neles. O que a historia da filosofía lle achega ao alumnado é unha 

construción diacrónica dos principais momentos e autores do pensamento filosóficoque servirá, por 

unha banda, como exemplo de solución a problemas filosóficos e, pola outra, como condicionantes 

pasados de conceptos e problemas vixentes no día de hoxe. 
 

Hai certos problemas constantes ao longo da historia da filosofía, como a relación entre realidade e 

aparencia, coñecemento e opinión, o individuo e a sociedade, o problema da liberdade e 

autorrealización humana, a orixe dos valores morais, a lexitimidade do poder político ou o dominio 

técnico da natureza. 

Os contidos da historia da filosofía están secuenciados en catro grandes etapas históricas: antiga, 

medieval e renacentista, moderna e contemporánea. En cada unha delas serán abordados unha serie 

de autores e correntes especialmente significativas, seleccionando os temas máis importantes na súa 

obra de cara a ter unha visión completa da historia da filosofía. 

 

A temporalización por períodos obedece á necesidade de contextualizar a cada autor e cada tema nun 

momento histórico determinado, cuns condicionantes sociais, económicos, políticos e culturais que 

lle dan sentido e serven de medida da súa relevancia. O coñecemento da filosofía vai, pois, da man 

do coñecemento da sociedade e da historia. As ideas filosoficamente relevantes non son opinións 

casuais, senón que aparecen para formular claramente e dar algún tipo de solución aos problemas 

teóricos e prácticos que se lles presentaron a seres humanos concretos. 

 

Esta contextualización por períodos non vai en detrimento da unidade que percorre toda a historia da 

filosofía, pois ao tempo que cada autor é interlocutor do seu contexto, realiza tamén un diálogo con 

outros autores pasados e futuros que se enfrontaron a problemas similares e en relación cos cales 

manifesta a súa débeda ou a súa crítica. A obra escrita dos distintos filósofos cobra unha importancia 

fundamental, pois é a fonte para coñecer o seu pensamento e tamén para trazar a liña que relacione 

uns autores con outros. O traballo con textos cobra, polo tanto, unha grande importancia nesta materia 

como ferramenta de traballo prioritaria. Así mesmo e en consonancia co establecido no 

desenvolvemento curricular da materia, xunto co comentario de texto, a argumentación e o debate de 

ideas e a investigación filosófica terán unha importancia fundamental nas tarefas do alumnado. 

 

A materia preséntase en cinco bloques. O primeiro é de contidos comúns e transversais. Os catro 

bloques seguintes corresponden coas catro épocas máis relevantes da historia no relativo ao 

pensamento: Grecia Antiga, a Idade Media, a Modernidade e a Ilustración e a filosofía da Idade 

Contemporánea, que chega a ocuparse de autores/as e problemas actuais. Estes catro bloques están 

estruturados a través de autores/as salientables, dos/das que se sinala a súa terminoloxía, os textos 

máis representativos e as súas teorías características, e se contextualizan con outros/as autores/as ou 

épocas, resaltando á súa vez as súas contribucións á sociedade e á súa época 
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2. 2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A materia de Historia da Filosofía incide fundamentalmente nas competencias clave fomentando: 

a) A competencia en comunicación lingüística (CLL), a través de disertacións, argumentacións, 

análises de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, ensaios 

filosóficos, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas (CSC) vense fomentadas polo coñecemento histórico dos 

problemas actuais e as respostas posibles a eles. Tamén co debate na aula e a argumentación coherente 

sobre os diferentes problemas. 

c) A materia fomenta a competencia de aprender a aprender (CAA) a través da proposta de tarefas de 

reflexión e investigación. 

d) A competencia dixital (CD) desenvólvese ensinando as claves para a busca de información 

relevante así como a súa presentación en formatos dixitais e a intervención en Redes Sociais. 

e) A competencia de conciencia e expresións culturais (CSIEE) a través do diálogo entre épocas 

históricas e as diferentes expresións culturais e as súas relacións históricas, dotarán ao alumnado 

dunha visión ampla e panorámica da cultura Occidental. 
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2.3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSO 
 

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

cívica responsable. A materia tentará dotar ao alumnado dun coñecemento dos períodos históricos 

do pensamento e os seus autores fundamentais, buscando a comprensión das relacións 

socioeconómicas, políticas científicas e artísticas en cada un dos períodos históricos. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Par iso fomentará o desenvolvemento do hábito de 

ponderar con criterio opinións contrapostas a partir do contraste entre teorías e correntes filosóficas 

que se sucederon na historia. 

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

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes propiciando debates sobre temas 

de actualidade e illando os prexuízos infundados. 

d) Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e desenvolver un hábito inquisitivo e 

analítico en relación coa información recibida na vida cotiá. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua. 

castelá. Esta materia incidirá na elaboración de exposicións orais e composicións escritas acerca de 

temas determinados con claridade, corrección, plenitude e autonomía, exercitando na medida do 

posible unha reflexión persoal. Comentar textos filosóficos analizando con rigor os seus conceptos e 

teses e comparándoos coa postura defendida noutros textos de diferente autoría acerca dos mesmos 

temas. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 

no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

2. 4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx Contidos Criterios de Estándares de Comp Grao Instrumento 

Ecti
v 

avaliación aprendizaxe etenci mínimo s de 

Os   as para avaliación / 
   clave superar a Procedement 
    área os de 
    Indicador avaliación 
    mínimo de (%)* 

    logro  

 Bloque 1. Contidos transversais 

B B1.1. B1.1. Realizar a HFB1.1.1. CCL  
50% Exame 

PROCEDE 

D Comentari análise de Comprende o sentido MENTOS 

E o de texto. fragmentos dos global dos textos máis Comentario 

H B1.2. textos máis salientables dos/das de texto 

 Diálogo salientables da autores/as INSTRUME 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 filosófico 

e 

argumenta 

ción. 

historia da 

filosofía, e ser 

capaz de transferir 

os coñecementos a 

outros/as autores/as 

ou problemas. 

estudados/as, 

recoñecendo a orde 

lóxica da 

argumentación e as 

formulacións que se 

defenden, e é quen de 

transferir os 

coñecementos a 

outros/as autores/as 

ou problemas. 

  NTO: Exame 

HFB1.1.2. Analiza as 

ideas do texto, 

identificando a 

conclusión e os 

conceptos e as ideas 

relevantes, e recoñece 

a súa estrutura e a 

orde lóxica das súas 

ideas. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.1.3. Argumenta 

a explicación das 

ideas presentes no 

texto, en relación coa 

filosofía do/da autor/a 

e os contidos 

estudados. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

 

INSTRUME 

NTO: Exame 

A 

b 

c 

d 

e 

B1.2. 

Diálogo 

filosófico 

e 

argumenta 

ción. 

B1.2. Argumentar 

con claridade e 

capacidade crítica, 

oralmente e por 

escrito, as súas 

propias opinións 

sobre os problemas 

fundamentais da 

filosofía, 

dialogando de 

xeito razoado con 

outras posicións 

diferentes. 

HFB1.2.1. Argumenta 

as súas propias 

opinións con 

claridade e 

coherencia, tanto 

oralmente como por 

escrito. 

CCL 

CSIE 

E 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de Texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.2.2. Utiliza o 

diálogo racional na 

defensa das súas 

opinións, e valora a 

diversidade de ideas 

e, á vez, apoiándose 

CSC  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   nos aspectos comúns.    

B 

d 

e 

g 

m 

B1.3. 

Ferrament 

as de 

aprendiza 

xe e 

investigac 

ión da 

filosofía. 

B1.3. Aplicar 

adecuadamente as 

ferramentas e os 

procedementos do 

traballo intelectual 

á aprendizaxe da 

filosofía, 

realizando traballos 

de organización e 

investigación dos 

contidos. 

HFB1.3.1. Sintetiza 

correctamente a 

filosofía de cada 

autor/a, mediante 

resumos dos seus 

contidos 

fundamentais, e 

clasifícaos nos 

núcleos temáticos que 

atravesan a historia da 

filosofía: realidade, 

coñecemento, ser 

humano, ética e 

política. 

CAA  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.2. Elabora 

listaxes de 

vocabulario de 

conceptos, comprende 

o seu significado, 

organízaos en 

esquemas ou mapas 

conceptuais, táboas 

cronolóxicas e outros 

procedementos útiles 

para a comprensión 

da filosofía do autor, 

e aplícaos con rigor. 

CAA 

CCL 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.3. Selecciona 

información de 

distintas fontes, 

bibliográficas e de 

internet, e recoñece as 

fontes fiables. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.4. Realiza 

redaccións ou 

disertacións, traballos 

de investigación e 

proxectos que 

CSIE 

E 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   impliquen un esforzo 

creativo e unha 

valoración persoal 

dos problemas 

filosóficos 

formulados na 

historia da filosofía. 

  NTO: Exame 

D 

g 

m 

B1.4. 

Aplicació 

n das 

competen 

cias de 

tecnoloxía 

s da 

informaci 

ón e da 

comunica 

ción á 

historia da 

filosofía. 

B1.4. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación na 

realización e na 

exposición dos 

traballos de 

investigación 

filosófica. 

HFB1.4.1. Utiliza as 

ferramentas 

informáticas e da web 

2.0. (wikis, blogs, 

redes sociais, 

procesador de textos, 

presentación de 

diapositivas ou 

recursos multimedia, 

etc.) para o 

desenvolvemento dos 

traballos. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.4.2. Realiza 

procuras avanzadas 

en internet sobre os 

contidos da 

investigación, e 

decide os conceptos 

adecuados. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.4.3. Colabora 

en traballos colectivos 

de investigación sobre 

os contidos estudados 

utilizando as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: exame 

 Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga 
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B 

c 

d 

e 

B2.1. 

Orixe da 

filosofía 

grega. Os 

B2.1. Coñecer a 

orixe da filosofía 

en Grecia e 

comprender o 

HFB2.1.1. Utiliza 

conceptos de Platón 

como idea, mundo 

sensible, mundo 

CCL  

 
 

50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

h presocráti 

cos: 

resposta á 

orixe do 

cosmos. 

B2.2. 

Dialéctica 

socrática. 

B2.3. 

Convenci 

onalismo 

democráti 

co e 

relativism 

o dos 

sofistas 

B2.4. 

Platón: 

ontoloxía 

e 

coñeceme 

nto; 

concepció 

n dualista 

do ser 

humano; 

dimensión 

antropoló 

xica e 

política da 

virtude; o 

autor e o 

seu 

contexto. 

primeiro gran 

sistema filosófico, 

o de Platón, 

analizando a 

relación entre 

realidade e 

coñecemento, a 

concepción 

dualista do ser 

humano e a 

dimensión 

antropolóxica e 

política da virtude, 

en relación 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 

criticamente o seu 

discurso. 

intelixible, ben, 

razón, doxa, 

episteme, universal, 

absoluto, dualismo, 

reminiscencia, 

transmigración, 

mímese, methexe, 

virtude e xustiza, 

entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

  INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB2.1.2. 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 

dimensión 

antropolóxica e 

política da virtude. 

CCL  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB2.1.3. Distingue 

as respostas da 

corrente presocrática 

en relación á orixe do 

Cosmos, os conceptos 

fundamentais da 

dialéctica de Sócrates 

e o convencionalismo 

democrático e o 

relativismo moral dos 

sofistas, identificando 

os problemas da 

filosofía antiga, e 

relacionando esas 

respostas coas 

solucións achegadas 

por Platón. 

CAA  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   HFB2.1.4. Respecta o 

esforzo da filosofía de 

Platón por contribuír 

ao desenvolvemento 

das ideas e aos 

cambios sociais da 

Grecia antiga, 

valorando 

positivamente o 

diálogo como método 

filosófico, o 

nacemento das 

utopías sociais, o 

sentido do 

gobernante-filósofo 

ou a súa defensa da 

inclusión das mulleres 

na educación. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

B 

d 

e 

h 

B2.5. A 

física de 

Demócrit 

o. 

B2.6. 

Problema 

s da 

filosofía 

antiga e 

solución 

de 

Aristótele 

s. 

B2.7. 

Aristótele 

s: 

metafísica 

, física, 

coñeceme 

nto, ética 

eudemoni 

sta e 

política. 

B2.2. Entender o 

sistema teleolóxico 

de Aristóteles, en 

relación co 

pensamento de 

Platón e a física de 

Demócrito, e 

valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento 

das ideas e cos 

cambios 

socioculturais da 

Grecia antiga. 

HFB2.2.1. 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  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB2.2.2. 

Comprende e explica 

con claridade, tanto 

na linguaxe oral coma 

na escrita, as teorías 

fundamentais de 

Aristóteles, 

examinando a súa 

concepción da 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 Comparac 

ión coa 

filosofía 

platónica. 

O autor e 

o seu 

contexto. 

 metafísica e da física, 

o coñecemento, a 

ética eudemonística e 

a política, en 

comparación coas 

teorías de Platón. 

   

HFB2.2.3. Describe 

as respostas da física 

de Demócrito, 

identificando os 

problemas da filosofía 

antiga, e relaciona 

esas respostas coas 

solucións achagadas 

por Aristóteles. 

CAA  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB2.2.4. Estima e 

razoa o esforzo da 

filosofía de 

Aristóteles por 

contribuír ao 

desenvolvemento do 

pensamento 

occidental, valorando 

positivamente a 

formulación científica 

das cuestións. 

CMC 

CT 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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D 

e 

h 

l 

B2.8. 

Doutrinas 

éticas 

helenístic 

as: 

Epicureís 

mo, 

Estoicism 

o e 

Escepticis 

mo. 

B2.9. 

Científico 

s 

helenístic 

B2.3. Coñecer as 

escolas éticas 

xurdidas no 

helenismo, como o 

Epicureísmo, o 

Estoicismo e o 

Escepticismo, 

valorar o seu papel 

no contexto socio- 

histórico e cultural 

da época, e 

recoñecer a 

repercusión dos 

grandes científicos 

helenísticos, 

HFB2.3.1. Describe 

as respostas das 

doutrinas éticas 

helenísticas, e 

identifica algúns dos 

grandes logros da 

ciencia alexandrina. 

CMC 

CT 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 os. 

B2.10. A 

Biblioteca 

de 

Alexandrí 

a. 

apreciando a gran 

importancia para 

occidente da 

Biblioteca de 

Alexandría. 

    

 Bloque 3. A filosofía medieval 

B 

c 

d 

e 

h 

B3.1. 

Cristianis 

mo e 

filosofía. 

Agostiño 

de 

Hipona: 

teoría da 

iluminaci 

ón, 

filosofía 

da 

historia, o 

problema 

da certeza 

e a 

defensa 

da 

liberdade. 

B3.1. Explicar a 

orixe do 

pensamento 

cristián e o seu 

encontro coa 

filosofía a través 

das ideas 

fundamentais de 

Agostiño de 

Hipona, apreciando 

a súa defensa da 

liberdade, da 

verdade e do 

coñecemento 

interior ou a 

historia. 

HFB3.1.1. Explica o 

encontro da filosofía 

e a relixión cristiá nas 

súas orixes, a través 

das teses centrais do 

pensamento de 

Agostiño de Hipona. 

CCEC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

D 

e 

h 

B3.2. 

Escolástic 

a 

medieval. 

Tomé de 

Aquino: 

relacións 

de razón e 

fe. Vías 

para a 

demostrac 

ión da 

existencia 

B3.2. Coñecer a 

síntese de Tomé de 

Aquino, en 

relación co 

agostinismo, a 

filosofía árabe e 

xudía, e o 

nominalismo, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemento 

das ideas e nos 

cambios 

HFB3.2.1. Define 

conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, 

fe, verdade, deus, 

esencia, existencia, 

creación, 

inmortalidade, lei 

natural, lei positiva e 

precepto, entre outros, 

e aplícaos con rigor. 

CCL  

 
50%Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB3.2.2. Entende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 de Deus. 

Lei moral. 

Relación 

coa 

filosofía 

antiga e 

coa 

agostinian 

a, a xudía 

e o 

nominalis 

mo. O 

autor e o 

seu 

contexto. 

socioculturais da 

Idade Media. 

coma 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, en 

comparación coas 

teorías da filosofía 

Antiga. 

  de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB3.2.3. Discrimina 

as respostas do 

agostinismo, a 

filosofía árabe e 

xudía, e o 

nominalismo, 

identificando os 

problemas da filosofía 

medieval, en relación 

coas solucións 

achegadas por Tomé 

de Aquino. 

CAA  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB3.2.4. Valora o 

esforzo da filosofía de 

Tomé de Aquino por 

contribuír ao 

desenvolvemento das 

ideas e os ao cambios 

sociais da Idade 

Media, xulgando 

positivamente a 

universalidade da lei 

moral. 

CSC  

 
50%Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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D 

e 

h 

B3.4. 

Crise da 

Escolástic 

a no 

século 

B3.3. Coñecer 

algunha das teorías 

centrais do 

pensamento de 

Guillerme de 

HFB3.3.1. Coñece as 

teses centrais do 

nominalismo de 

Guillerme de Ockham 

e a súa importancia 

CCEC  

 
50%Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato PRIMER TRIMESTRE 

Obx Contidos Criterios de Estándares de Comp Grao Instrumento 

ectiv avaliación aprendizaxe etenci mínimo s de 

os   as para avaliación / 
   clave superar a Procedement 
    área os de 
    Indicador avaliación 
    mínimo de (%)* 

    logro  

 XIV: Ockham, cuxa para a entrada na   NTO: Exame 
nominalis reflexión crítica modernidade. 

mo de supuxo a  

Guillerme separación entre  

de razón e fe, a  

Ockham. independencia da  

Relacións filosofía e o novo  

entre pulo para a ciencia.  

razón e fe.   

Novo   

pulo para   

a ciencia.   

 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob Contidos Criterios de Estándares de Comp Grao Instrumento 

xec  avaliación aprendizaxe etenci mínimo s de 

tiv    as para avaliación / 

os    clave superar a Procedement 
     área os de 
     Indicador avaliación 
     mínimo de (%)* 

     logro  

 Bloque 1. Contidos transversais    

B B1.1. B1.1. Realizar HFB1.1.1. Comprende o CCL  PROCEDE 

d Comentari a análise de sentido global dos textos  50% Exame MENTOS 

e o de texto. fragmentos dos máis salientables dos/das   Comentario 

h B1.2. textos máis autores/as estudados/as,   de texto 
 Diálogo salientables da recoñecendo a orde lóxica   INSTRUME 
 filosófico historia da da argumentación e as   NTO: Exame 
 e filosofía, e ser formulacións que se    

 argumenta capaz de defenden, e é quen de    

 ción. transferir os transferir os    

  coñecementos coñecementos a outros/as    

  a outros/as autores/as ou problemas.    
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  autores/as ou 

problemas. 
HFB1.1.2. Analiza as 

ideas do texto, 

identificando a 

conclusión e os conceptos 

e as ideas relevantes, e 

recoñece a súa estrutura e 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   a orde lóxica das súas 

ideas. 

   

HFB1.1.3. Argumenta a 

explicación das ideas 

presentes no texto, en 

relación coa filosofía 

do/da autor/a e os 

contidos estudados. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

A 

b 

c 

d 

e 

B1.2. 

Diálogo 

filosófico 

e 

argumenta 

ción. 

B1.2. 

Argumentar 

con claridade e 

capacidade 

crítica, 

oralmente e por 

escrito, as súas 

propias 

opinións sobre 

os problemas 

fundamentais 

da filosofía, 

dialogando de 

xeito razoado 

con outras 

posicións 

diferentes. 

HFB1.2.1. Argumenta as 

súas propias opinións con 

claridade e coherencia, 

tanto oralmente como por 

escrito. 

CCL 

CSIE 

E 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de Texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.2.2. Utiliza o 

diálogo racional na 

defensa das súas 

opinións, e valora a 

diversidade de ideas e, á 

vez, apoiándose nos 

aspectos comúns. 

CSC  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: Exame 

B 

d 

e 

g 

m 

B1.3. 

Ferrament 

as de 

aprendiza 

xe e 

investigac 

ión da 

filosofía. 

B1.3. Aplicar 

adecuadamente 

as ferramentas 

e os 

procedementos 

do traballo 

intelectual á 

aprendizaxe da 

filosofía, 

realizando 

traballos de 

organización e 

investigación 

dos contidos. 

HFB1.3.1. Sintetiza 

correctamente a filosofía 

de cada autor/a, mediante 

resumos dos seus 

contidos fundamentais, e 

clasifícaos nos núcleos 

temáticos que atravesan a 

historia da filosofía: 

realidade, coñecemento, 

ser humano, ética e 

política. 

CAA  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.2. Elabora 

listaxes de vocabulario de 

conceptos, comprende o 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   seu significado, 

organízaos en esquemas 

ou mapas conceptuais, 

táboas cronolóxicas e 

outros procedementos 

útiles para a comprensión 

da filosofía do autor, e 

aplícaos con rigor. 

  de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.3. Selecciona 

información de distintas 

fontes, bibliográficas e de 

internet, e recoñece as 

fontes fiables. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.3.4. Realiza 

redaccións ou 

disertacións, traballos de 

investigación e proxectos 

que impliquen un esforzo 

creativo e unha 

valoración persoal dos 

problemas filosóficos 

formulados na historia da 

filosofía. 

CSIE 

E 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

D 

g 

m 

B1.4. 

Aplicació 

n das 

competen 

cias de 

tecnoloxía 

s da 

informaci 

ón e da 

comunica 

ción á 

historia da 

filosofía. 

B1.4. Utilizar 

as tecnoloxías 

da información 

e da 

comunicación 

na realización e 

na exposición 

dos traballos de 

investigación 

filosófica. 

HFB1.4.1. Utiliza as 

ferramentas informáticas 

e da web 2.0. (wikis, 

blogs, redes sociais, 

procesador de textos, 

presentación de 

diapositivas ou recursos 

multimedia, etc.) para o 

desenvolvemento dos 

traballos. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB1.4.2. Realiza 

procuras avanzadas en 

internet sobre os contidos 

da investigación, e decide 

os conceptos adecuados. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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   HFB1.4.3. Colabora en 

traballos colectivos de 

CD  PROCEDE 

MENTOS 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

   investigación sobre os 

contidos estudados 

utilizando as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

 50% Exame INSTRUME 

NTO: Exame 

 Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración 

B 

c 

d 

e 

h 

l 

B4.1. A 

filosofía 

no 

Renaceme 

nto. 

Humanis 

mo: novo 

concepto 

sobre a 

natureza 

humana. 

B4.2. F. 

Bacon. Os 

prexuízos 

na 

investigac 

ión do 

coñeceme 

nto. 

B4.3. 

Implicaci 

óns da 

revolució 

n 

científica. 

B4.4. 

Realismo 

político 

de 

Maquiave 

lo. 

B4.1. 

Comprender a 

importancia do 

xiro do 

pensamento 

occidental que 

se deu no 

Renacemento e 

que anticipa a 

modernidade, 

valorando o 

novo 

humanismo 

que enxalza a 

"dignitas 

hominis", a 

investigación 

dos prexuízos 

do 

coñecemento 

de F. Bacon e 

as implicacións 

da Revolución 

Científica, e 

coñecer as 

teses 

fundamentais 

do realismo 

político de N. 

Maquiavelo. 

HFB4.1.1. Comprende a 

importancia intelectual do 

xiro do pensamento 

científico que se deu no 

Renacemento, e describe 

as respostas da filosofía 

humanista sobre a 

natureza humana. 

CMC 

CT 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.1.2. Explica as 

ideas ético-políticas 

fundamentais de N. 

Maquiavelo e compáraas 

cos sistemas ético- 

políticos anteriores. 

CSC  

 
50%Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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B 

c 

d 

e 

B4.5. 

Descartes: 

O método, 

o "cogito" 

B4.2. Entender 

o racionalismo 

de Descartes, 

distinguíndoo e 

HFB4.2.1. Identifica 

conceptos de Descartes 

como razón, certeza, 

método, dúbida, hipótese, 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

h (coñecem 

ento e 

realidade) 

e o 

dualismo 

antropoló 

xico. 

B4.6. 

Comparac 

ión do 

autor coa 

filosofía 

antiga e 

medieval, 

e relación 

coa 

Moderna. 

O autor e 

o seu 

contexto. 

relacionándoo 

coa filosofía 

humanista e o 

monismo 

panteísta de 

Spinoza, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

nos cambios 

socioculturais 

da Idade 

Moderna. 

"cogito", idea, substancia 

e subxectivismo, entre 

outros, e aplícaos con 

rigor. 

  INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.2.2. Comprende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma 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 no 

ser humano, en 

comparación coas teorías 

da filosofía antiga e da 

medieval. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.2.3. Identifica os 

problemas da filosofía 

moderna e relaciónaos 

coas solucións aportadas 

por Descartes. 

CCEC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.2.4. Estima e razoa 

o esforzo da filosofía de 

Descartes por contribuír 

ao desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade 

Moderna, e valora a 

universalidade da razón 

cartesiana. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

B 

c 

d 

e 

h 

l 

B4.7. 

Hume: o 

coñeceme 

nto, 

crítica á 

causalidad 

B4.3. Coñecer 

o empirismo de 

Hume en 

relación co 

liberalismo 

político de 

HFB4.3.1. Utiliza 

conceptos de Hume como 

escepticismo, crítica, 

experiencia, percepción, 

inmanencia, asociación, 

impresións, ideas, hábito, 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestionarios 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 e e á 

substancia 

. 

Emotivis 

mo moral. 

Comparac 

ión coa 

filosofía 

anterior. 

O autor e 

o seu 

contexto 

B4.8. 

Locke: 

liberalism 

o político. 

Locke, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

os cambios 

socioculturais 

da Idade 

Moderna. 

contradición, causa, 

crenza, sentimento, 

mérito, utilidade, 

felicidade, contrato 

social, liberdade e deber, 

entre outros, e úsaos con 

rigor. 

  NTO: Exame 

HFB4.3.2. Entende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais de Hume, 

distinguindo os principios 

e os elementos do 

coñecemento respecto á 

verdade, a crítica á 

causalidade e á 

substancia, e o 

emotivismo moral, en 

comparación coas teorías 

da filosofía antiga e da 

medieval, e co 

racionalismo moderno. 

CMC 

CT 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.3.3. Coñece e 

explica as ideas centrais 

do liberalismo político de 

Locke, identificando os 

problemas da filosofía 

moderna, e relaciónaas 

coas solucións aportadas 

por Hume. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.3.4. Valora o 

esforzo da filosofía de 

Hume por contribuír ao 

desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade 

Moderna, xulgando 

positivamente a procura 

da felicidade colectiva. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestionarios 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

B 

c 

d 

e 

h 

B4.9. A 

Ilustració 

n 

francesa. 

Rousseau: 

a crítica 

social, a 

crítica á 

civilizació 

n, o 

estado de 

natureza, 

a defensa 

do 

contrato 

social e a 

vontade 

xeral. 

B4.4. Coñecer 

os principais 

ideais dos 

ilustrados 

franceses, 

afondando no 

pensamento de 

J.J. Rousseau, e 

valorar a 

importancia do 

seu 

pensamento 

para o 

xurdimento da 

democracia 

mediante unha 

orde social 

acorde coa 

natureza 

humana. 

HFB4.4.1. Comprende os 

ideais que impulsaron os 

ilustrados franceses, e 

explica o sentido e 

transcendencia do 

pensamento de Rousseau, 

a súa crítica social, a 

crítica á civilización, o 

estado de natureza, a 

defensa do contrato social 

e a vontade xeral. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

B 

c 

d 

e 

h 

B4.10. 

Idealismo 

transcend 

ental. 

Kant: as 

facultades 

e límites 

do 

coñeceme 

nto. 

B4.11. Lei 

Moral e 

paz 

perpetua. 

B4.12. 

Relación 

do 

proxecto 

ilustrado 

de 

Rousseau 

B4.5. 

Comprender o 

idealismo 

crítico de Kant, 

en relación co 

racionalismo 

de Descartes, o 

empirismo de 

Hume e a 

filosofía 

ilustrada de 

Rousseau, e 

valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

os cambios 

socioculturais 

da Idade 

Moderna. 

HFB4.5.1. 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 categórico, 

autonomía, postulado, 

liberdade, dignidade, 

persoa, paz e pacto, entre 

outros, e utilízaos con 

rigor. 

CAA  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.5.2. Entende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

Ob 

xec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedement 

os de 

avaliación 

(%)* 

 coa 

filosofía 

Moderna 

e Kant. 

B4.13. 

Comparac 

ión coas 

teorías da 

filosofía 

antiga, 

medieval 

e 

moderna. 

 coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía 

de Kant, analizando as 

facultades e os límites do 

coñecemento, a lei moral 

e a paz perpetua, 

comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga, 

medieval e moderna. 

  de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.5.3. Describe a 

teoría política de 

Rousseau, identificando 

os problemas da filosofía 

moderna e relacionándoa 

coas solucións achegadas 

por Kant. 

CCL  

 
 

50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

HFB4.5.4. Respecta e 

razoa o esforzo da 

filosofía de Kant por 

contribuír ao 

desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade 

Moderna, e valora a 

dignidade e a procura da 

paz entre as nacións 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: Exame 

 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx Contidos Criterios de Estándares de Comp Grao Instrument 

ectiv avaliación aprendizaxe etenci mínimo os de 

os   as para avaliación / 
   clave superar a Procedemen 
    área tos de 
    Indicador avaliación 
    mínimo de (%)* 

    logro  

 Bloque 1. Contidos transversais 

B B1.1. B1.1. Realizar HFB1.1.1. Comprende o CCL  PROCEDE 



33  

 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 
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Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

d 

e 

h 

Comentari 

o de texto. 

B1.2. 

Diálogo 

filosófico 

e 

argumenta 

ción. 

a análise de 

fragmentos dos 

textos máis 

salientables da 

historia da 

filosofía, e ser 

capaz de 

transferir os 

coñecementos 

a outros/as 

autores/as ou 

problemas. 

sentido global dos textos 

máis salientables dos/das 

autores/as estudados/as, 

recoñecendo a orde lóxica 

da argumentación e as 

formulacións que se 

defenden, e é quen de 

transferir os 

coñecementos a outros/as 

autores/as ou problemas. 

 50% Exame MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.1.2. Analiza as 

ideas do texto, 

identificando a 

conclusión e os conceptos 

e as ideas relevantes, e 

recoñece a súa estrutura e 

a orde lóxica das súas 

ideas. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.1.3. Argumenta a 

explicación das ideas 

presentes no texto, en 

relación coa filosofía 

do/da autor/a e os 

contidos estudados. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

A 

b 

c 

d 

e 

B1.2. 

Diálogo 

filosófico 

e 

argumenta 

ción. 

B1.2. 

Argumentar 

con claridade e 

capacidade 

crítica, 

oralmente e por 

escrito, as súas 

propias 

HFB1.2.1. Argumenta as 

súas propias opinións con 

claridade e coherencia, 

tanto oralmente como por 

escrito. 

CCL 

CSIE 

E 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de Texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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  opinións sobre 

os problemas 

fundamentais 

da filosofía, 

dialogando de 

xeito razoado 

HFB1.2.2. Utiliza o 

diálogo racional na 

defensa das súas 

opinións, e valora a 

diversidade de ideas e, á 

CSC  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

INSTRUM 

ENTO: 
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TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  con outras 

posicións 

diferentes. 

vez, apoiándose nos 

aspectos comúns. 

  Exame 

B 

d 

e 

g 

m 

B1.3. 

Ferrament 

as de 

aprendiza 

xe e 

investigac 

ión da 

filosofía. 

B1.3. Aplicar 

adecuadamente 

as ferramentas 

e os 

procedementos 

do traballo 

intelectual á 

aprendizaxe da 

filosofía, 

realizando 

traballos de 

organización e 

investigación 

dos contidos. 

HFB1.3.1. Sintetiza 

correctamente a filosofía 

de cada autor/a, mediante 

resumos dos seus 

contidos fundamentais, e 

clasifícaos nos núcleos 

temáticos que atravesan a 

historia da filosofía: 

realidade, coñecemento, 

ser humano, ética e 

política. 

CAA  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.3.2. Elabora 

listaxes de vocabulario de 

conceptos, comprende o 

seu significado, 

organízaos en esquemas 

ou mapas conceptuais, 

táboas cronolóxicas e 

outros procedementos 

útiles para a comprensión 

da filosofía do autor, e 

aplícaos con rigor. 

CAA 

CCL 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.3.3. Selecciona 

información de distintas 

fontes, bibliográficas e de 

internet, e recoñece as 

fontes fiables. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.3.4. Realiza 

redaccións ou 

disertacións, traballos de 

investigación e proxectos 

que impliquen un esforzo 

creativo e unha 

valoración persoal dos 

CSIE 

E 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

   problemas filosóficos 

formulados na historia da 

filosofía. 

   

D 

g 

m 

B1.4. 

Aplicació 

n das 

competen 

cias de 

tecnoloxía 

s da 

informaci 

ón e da 

comunica 

ción á 

historia da 

filosofía. 

B1.4. Utilizar 

as tecnoloxías 

da información 

e da 

comunicación 

na realización e 

na exposición 

dos traballos de 

investigación 

filosófica. 

HFB1.4.1. Utiliza as 

ferramentas informáticas 

e da web 2.0. (wikis, 

blogs, redes sociais, 

procesador de textos, 

presentación de 

diapositivas ou recursos 

multimedia, etc.) para o 

desenvolvemento dos 

traballos. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.4.2. Realiza 

procuras avanzadas en 

internet sobre os contidos 

da investigación, e decide 

os conceptos adecuados. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB1.4.3. Colabora en 

traballos colectivos de 

investigación sobre os 

contidos estudados 

utilizando as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

CD  
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

 Bloque 5. A filosofía contemporánea    
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b 

c 

d 

e 

h 

B5.1. 

Marx: o 

materialis 

mo 

histórico, 

a crítica 

ao 

idealismo, 

á 

B5.1. Entender 

o materialismo 

histórico de 

Marx, en 

relación co 

idealismo de 

Hegel e con 

Feuerbach, e 

valorar a súa 

HFB5.1.1. Identifica 

conceptos de Marx como 

dialéctica, materialismo 

histórico, praxe, 

alienación, infraestrutura, 

superestrutura, forzas 

produtivas, medios de 

produción, loita de clases, 

traballo, plusvalor e 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 alienación 

e á 

ideoloxía, 

e a súa 

visión 

humanista 

do 

individuo. 

B5.2. 

Relación 

de Marx 

cos 

problemas 

da 

filosofía 

contempo 

ránea. O 

autor e o 

seu 

contexto. 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

nos cambios 

socioculturais 

da Idade 

Contemporáne 

a. 

humanismo, entre outros, 

e utilízaos con rigor. 

   

HFB5.1.2. Coñece e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía 

de Marx, examinando o 

materialismo histórico e a 

crítica ao idealismo, á 

alienación e á ideoloxía, e 

expón a súa visión 

humanista do individuo. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.1.3. Identifica os 

problemas da filosofía 

contemporánea en 

relación coas solucións 

achegadas por Marx. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.1.4. 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  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

b 

c 

d 

e 

h 

B5.3. 

Nietzsche: 

crítica á 

metafísica 

, á moral e 

á ciencia; 

a verdade 

B5.2. 

Comprender o 

vitalismo de 

Nietzsche en 

relación co 

vitalismo de 

Schopenhauer, 

HFB5.2.1. Define 

conceptos de Nietzsche 

como crítica, traxedia, 

intuición, metáfora, 

convención, perspectiva, 

xenealoxía, 

transvaloración, 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 



39  

 

 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 como 

metáfora. 

B5.4. O 

superhom 

e, como 

resultado 

da 

inversión 

de valores 

e a 

vontade 

de poder, 

e 

comparaci 

ón coas 

teorías da 

filosofía 

antiga, 

medieval, 

moderna e 

contempo 

ránea. O 

autor e o 

seu 

contexto. 

B5.5. A 

vontade 

en 

Schopenh 

auer. 

e valorar a súa 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

os cambios 

socioculturais 

da Idade 

Contemporáne 

a. 

nihilismo, superhome, 

vontade de poder, e 

eterno retorno, entre 

outros, e aplícaos con 

rigor. 

   

HFB5.2.2. Entende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía 

de Nietzsche, 

considerando a crítica á 

metafísica, á moral e á 

ciencia, a verdade como 

metáfora, e a afirmación 

do superhome, como 

resultado da inversión de 

valores e a vontade de 

poder, en comparación 

coas teorías da filosofía 

antiga, medieval, 

moderna e 

contemporánea. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.2.3. Distingue as 

respostas de 

Schopenhauer na súa 

afirmación da vontade e 

identifica os problemas 

da filosofía 

contemporánea, en 

relación coas solucións 

achegadas por Nietzsche. 

CCEC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 



40  

 

   HFB5.2.4. Estima o 

esforzo da filosofía de 

Nietzsche por contribuír 

ao desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

sociais da Idade 

Contemporánea, e valora 

a defensa da verdade e da 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

   liberdade.    

b 

c 

d 

e 

h 

B5.6. 

Filosofía 

española. 

Ortega y 

Gasset: a 

súa 

relación 

con 

posturas 

filosóficas 

como o 

realismo, 

o 

racionalis 

mo, o 

vitalismo 

ou o 

existencia 

lismo, e 

outras 

posturas 

filosóficas 

. O autor e 

o seu 

contexto. 

B5.3. Entender 

o 

raciovitalismo 

de Ortega y 

Gasset en 

relación con 

figuras da 

filosofía 

española, como 

Unamuno, e do 

pensamento 

europeo, e 

valorar as 

influencias que 

recibe e a 

repercusión do 

seu 

pensamento no 

desenvolvemen 

to das ideas e a 

rexeneración 

social, cultural 

e política de 

España. 

HFB5.3.1. Utiliza 

conceptos de Ortega y 

Gasset e aplícaos con 

rigor, como 

obxectivismo, ciencia, 

europeización, filosofía, 

mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, 

raciovitalismo, vida, 

categoría, liberdade, idea, 

crenza, historia, razón 

histórica, xeración, home- 

masa e home selecto, 

entre outros. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.3.2. Comprende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía 

e da análise social de 

Ortega y Gasset, en 

relación con posturas 

filosóficas como o 

realismo, o racionalismo, 

o vitalismo ou o 

existencialismo, entre 

outras. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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   HFB5.3.3. Respecta o 

esforzo da filosofía de 

Ortega y Gasset por 

contribuír ao 

desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

sociais e culturais da 

Idade Contemporánea 

española, e valorao seu 

compromiso coa defensa 

da cultura e da 

democracia. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

b 

c 

d 

e 

h 

B5.7. 

Filosofía 

crítica da 

escola de 

Frankfurt. 

A crítica a 

razón 

ilustrada e 

á idea de 

progreso. 

B5.8. 

Racionali 

dade 

dialóxica 

de 

Habermas 

: os 

intereses 

do 

coñeceme 

nto e a 

acción 

comunicat 

iva. 

B5.9. 

Contribuc 

ión de 

Habermas 

ao 

desenvolv 

emento 

das ideas 

e aos 

cambios 

sociais da 

Idade 

Contempo 

ránea. 

B5.10. 

Pensamen 

B5.4. Coñecer 

as teses 

fundamentais 

da crítica da 

Escola de 

Frankfurt, 

analizando a 

racionalidade 

dialóxica de 

Habermas, 

relacionándoo 

coa filosofía 

crítica da 

Escola de 

Frankfurt, e 

valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemen 

to das ideas e 

os cambios 

socioculturais 

da Idade 

Contemporáne 

a. Coñecer as 

teses máis 

definitorias do 

pensamento 

posmoderno, 

identificando 

as teses 

fundamentais 

de Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillard, e 

valorar 

criticamente a 

súa repercusión 

no pensamento 

filosófico a 

partir de finais 

HFB5.4.1. Identifica 

conceptos de Habermas, 

como coñecemento, 

interese, consenso, 

verdade, enunciado, 

comunicación, 

desigualdade, ou mundo 

da vida, e conceptos da 

filosofía posmoderna, 

como deconstrución, 

diferenza, cultura, texto, 

arte, e comunicación, 

entre outros, aplicándoos 

con rigor. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.4.2. Entende e 

explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

da filosofía de Habermas, 

distinguindo os intereses 

do coñecemento e a 

acción comunicativa, e as 

teorías fundamentais da 

posmodernidade, 

analizando a 

deconstrución da 

modernidade desde a 

multiplicidade da 

sociedade da 

comunicación. 

CCL  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.4.3. Identifica as 

respostas da filosofía 

crítica da escola de 

Frankfurt e reflexiona 

sobre elas, identificando 

os problemas da filosofía 

contemporánea. 

CAA  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 
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 to do século XX. HFB5.4.4. Estima o CSC  PROCEDE 
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 Historia da Filosofía. 2º de bacharelato TERCER 

TRIMESTRE 

  

Obx 

ectiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar a 

área 

Indicador 

mínimo de 

logro 

Instrument 

os de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 posmoder 

no: 

principais 

teses dos 

filósofos 

posmoder 

nos, como 

Vattimo, 

Lyotard e 

Baudrillar 

d, e 

reflexión 

sobre a 

súa 

vixencia 

actual. 

 esforzo da filosofía de 

Habermas e do 

pensamento posmoderno 

por contribuír ao 

desenvolvemento das 

ideas e aos cambios 

sociais da Idade 

Contemporánea, e valora 

o seu esforzo na defensa 

do diálogo racional e o 

respecto á diferenza. 

  
50% Exame 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.4.5. Coñece as 

teses características do 

pensamento posmoderno, 

como a crítica á razón 

ilustrada, á idea de 

progreso, ao pensamento 

totalizador e á 

trivialización da 

existencia, o crepúsculo 

do deber, ou a perda do 

suxeito fronte á cultura de 

masas, entre outras. 

CSC  

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

HFB5.4.6. Explica e 

argumenta sobre as 

principais teses dos 

filósofos posmodernos, 

como Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e reflexiona 

sobre a súa vixencia. 

CAA 

CCL 

 

 
50% Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUM 

ENTO: 

Exame 

 
 

2. 5. CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRAA MATERIA 
 

As orientacións metodolóxicas propostas apuntan á potenciación e consolidación de certas 

competencias promovidas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as 

metodoloxías concretas empregadas polos profesores nesta materia deberán orientarse a: 

• Espertar a curiosidade e interese do alumnado polos problemas suscitados noutras 

etapas históricas mediante a planificación de contextos e estratexias de 
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aprendizaxe que o acheguen ao seu contexto vivencial, establecendo similitudes 

con problemas actuais. 

• Propiciar a autonomía na busca e procesamento da información pertinente para os 

temas tratados. 

• Promover a lectura e análise de textos filosóficos e a elaboración de comentarios 

sobre eles que inclúan reflexións críticas argumentadas. 

• Propoñer a planificación e elaboración, por parte das alumnas e dos alumnos, de 

traballos de investigación ou creación que potencien a relación da Filosofía con 

outras materias e contextos culturais. 

• Mellorar as estratexias de procura de información, xestión e creación de 

coñecemento a través da Rede. 

• Formular as diversas actividades con diferente grao de complexidade en función 

dos recursos cognitivos necesarios para realizalas, coa dobre finalidade de atender 

á diversidade dentro da aula e permitir unha autoavaliación axeitada e unha 

motivación progresiva cara a niveis de maior complexidade. 

 

O comentario de texto, será o exercicio privilexiado para esta materia e un contido procedimental 

básico. As sínteses conceptuais e o estudio do ámbito histórico e cultural deben complementa-la 

lectura dos textos. Promoverase nos alumnos e nas alumnas a capacidade de determinar cales son as 

súas propias necesidades de información, tanto xeral coma específica e como satisfacelas acudindo a 

obras de consulta. O uso sistemático de fontes bibliográficas de información habituaraos aos 

mecanismos básicos do traballo intelectual. Finalmente, o exercicio da composición fomentará a 

capacidade de determinar enfoques propios a temas tradicionais, xunto coa capacidade de establecer 

relacións e de argumentar, habilidades todas elas necesarias para acada-la madurez intelectual. 

 

A profesora do Departamento impartirá as clases, suxeitándose aos contidos, que acabamos de 

sinalar nos apartados anteriores. Cada unidade consta dos seguintes elementos: 

- Unha selección de textos filosóficos 

- Unha explicación teórica por parte da profesora 

- Exercitación da técnica de lectura e comprensión de textos 

- Exercitación da expresión escrita e oral en base ao vocabulario técnico e a precisión conceptual 

que requira cada teoría filosófica. 

 

Todos estes aspectos desenvolveranse cunha metodoloxía activa, que logre a participación 

de todo o alumnado. 

 
 

2. 6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

O material didáctico a utilizar será o proposto para o Bacharelato semipresencial das guías 

didácticas publicadas pola consellería de educación para os alumnos. 

https://guiasbac.iessanclemente.net/ 
 

2.7. CRITERIOS SOBRE AAVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 
 

2.7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, 

por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes 

criterios concrétanse metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes que 

se repiten a través de todo o currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os 

criterios de avaliación pormenorizados que describe o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará 

https://guiasbac.iessanclemente.net/
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tendo en conta estes criterios, aínda que se deberá ter en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe 

como as accións nas que este se pon de manifesto, son sempre complexas; de aí que cada criterio 

deba ser tomado como un complemento dos outros, como unha perspectiva desde a que completar 

todo o proceso de avaliación da aprendizaxe. 

 

a) B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis salientables da historia da 

filosofía, e ser capaz de transferir os coñecementos a outros/as autores/as ou 

problemas. Este criterio transversal está tamén recollido en cada un dos estándares 

referidos a os 4 bloques de contidos curriculares que desenvolven os diferentes 

períodos históricos e autores. 

b) B.1.2.Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas 

propias opinións sobre os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito 

razoado con outras posicións diferentes e Aplicar os coñecementos ao do contorno 

vital así tomar conciencia acerca da utilidade dos saberes académicos. Este criterio 

transversal está tamén recollido en cada un dos estándares referidos a os 4 bloques de 

contidos curriculares que desenvolven os diferentes períodos históricos e autores. 

c) B.1.3.Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo 

intelectual á aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e 

investigación dos contidos. 

d) B.1.4.Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na 

exposición dos traballos de investigación filosófica. 

e) Coñecemento e comprensión dos problemas, teorías e autores do curriculum (B2.1./ 

B2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3·.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6.4./) 

f)  Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel 

de precisión, exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. 

(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6. 

4./) 

g) Corroborar o grao de adquisición dunha perspectiva histórica que permita situar as 

ideas e acontecementos nun esquema xeral no que se integre a historia do 

pensamento en Occidente. Este criterio transversal está tamén recollido en cada un 

dos estándares referidos a os 4 bloques de contidos curriculares que desenvolven os 

diferentes períodos históricos e autores. 

(B2.1./2.2./B2.3/B3.1./B3.2/B3•.3/B4.1/B4.2/B4.3/B4.4./B4.5/B5.1./B5.2./B5.3./B6. 

4./) 

 

2.7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Tendo en conta que os alumnos teñen unha única sesión lectiva á semana, a proposta de valoración 

numérica dos resultados da avaliación establecerase segundo a pauta seguinte: 

A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares de aprendizaxe e o 

instrumento de avaliación correspondente, suporán o 80 % da cualificación global (ata 8 puntos). 

Realizarase unha proba ou exame trimestral. 

O alumnado aprobará cando cheguen á nota de 5 puntos ou superior. 
O 20% restante da cualificacion reservarase para as actividades que deben realizar na casa e que 
consistirán tamén en prácticas de comentario de texto ou actividades de reforzo dos contenidos e 
investigación filosófica.  
Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) farase a media destes dous aspectos tendo que acadar 

polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación SEN REDONDEO) no exame. 

 

RECUPERACIÓN 

Cando se produza unha avaliación negativa, as actividades de recuperación consistirán nunha proba 

de recuperación tras cada avaliación. Nese exame entrará a totalidade dos contidos expostos no 
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trimestre correspondente, pero ainda así seguirán vixentes as porcentaxes anteriores de modo que 

tamén contará a media das actividades entregadas.  

 

***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental 

médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non asistencia por 
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requirimento para exames ou por causa persoal ineludible). A recuperación dos exames aos que se 

faltou por causa xustificada farase antes da avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase 

contar a avaliación no caderno da profesora. 

 

Instrumentos de Avaliación 

Exames relativos aos contidos de cada avaliación. Os exames terán a mesma estrutura que o 

proposto polo grupo de traballo de filosofía para as ABAU (Probas de Bacharelato para o acceso á 

Universidade). 

 

http://ciug.gal/PDF/filosoestrutura17.pdf 
 

 

2.7.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media 

das 3 avaliacións, sempre e cando en ningunha delas teña unha nota inferior a 3, calculada a partir 

das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as materias. 
O profesorado de cada materia decidirá, ao remate do curso, se o alumno/a acadou os obxectivos e 

grao axeitado de adquisición das competencias correspondentes. Para obter o título de Bacharelato 

será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 

Estamos pendentes das condicións e procedementos (que serán incorporadas nas programacións 

didácticas) que se establezan na Comunidade Autónoma para que, excepcionalmente un alumno/a 

poda obter o título cando teña unha materia suspensa; tal e como establece na LOMLOE. Lei 

Orgánica 3/2020 de 29 de decembro. 

Para que a avaliación sexa positiva, han de cumplirse os seguintes requisitos (ata a data): 

• Asistencia continuada a clase. 

• Inasistencia a clase debidamente xustificada (xustificante médico, traballo,...). 

• Logro dos obxectivos programados. 

• Logro das competencias vinculadas ao título. 

http://ciug.gal/PDF/filosoestrutura17.pdf
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2.7.4. AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, enfrontará en xuño un exame 

final de TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURSO. 

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando 

menos 5 para superar a materia. O exame terá a estrutura do exame proposto polo grupo de 

traballo de filosofía para as ABAU (Probas de Bacharelato para o acceso á Universidade). 

http://ciug.gal/PDF/filosoestrutura17.pdf 
 

 

2.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO EA 

PRÁCTICA DOCENTE. 
 

2.8.1. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

 
 Escala 

1 2 3 4 

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

2. Conseguiuse crear o interese que favoreceu a aprendizaxe.     

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

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

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

    

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

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

    

9. A avaliación foi obxectiva     

10. A asistencia e compromiso coa materia foi a adecuada     

 
 

2.8.2. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 
 Escala 

1 2 3 4 

http://ciug.gal/PDF/filosoestrutura17.pdf
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1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

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

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

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

    

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

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

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

    

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

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

16. Os cuestionarios son adecuados a cada bloque temático     

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

    

 

 

2.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

Nos centros de adultos a consideración de “materia pendente” non existe como tal, polo que o 

alumnado é tratado do mesmo xeito independentemente da súa pertenza a primeiro ou a segundo de 

bacharelato. 

 

2.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS ENDETERMINADAS 

MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 
 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de proba. 

 

2.11. DESEÑO DAAVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 
 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se proporá a lectura dun texto con conceptos 

filosóficos básicos e se pedirá a resposta a unha serie de cuestións que tentarán valorar a súa 

capacidade de análise e síntese e captación da información. 

Sobre a lectura de ese texto se pedirá ao alumno que: 

 

 seleccione e subliñe a tese principal e as subsidiarias 

 exprese en un texto mínimo o sentido que tenta transmitir o texto 

 defina os conceptos máis relevantes 

 elabore un esquema coa relación entre os conceptos fundamentais do texto. 
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 explique a súa posición respecto ao problema de forma que permita valorar a 

súa capacidade argumental. 

 propoña un exemplo extraído da literatura, o cine, a arte, a política que 

explique e poña de manifesto a relación entre o problema filosófico e a 

cultura actual. 

 

O exercicio valorárase de acordo aos estándares de aprendizaxe do bloque 1 do currículo Contidos 

transversais de acordo á seguinte rúbrica: 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TRANSVERSAIS 

nulo Básico bo avanzado 

lectura comprensiva de textos     

Análise crítico e identificación de 
teses filosóficos 

    

Elabora e comprende o vocabulario 
básico 

    

Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuais 

    

Creación autónoma e propia     

Organización ordenada do texto 
escrito 

    

Uso dos recursos retóricos e lóxicos     

Comprensión de problemas filosóficos     

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas unidades didácticas 

e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 

2.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais complementarios para 

aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias básicas. Estes alumnos contan cunha hora 

semanal de titoría onde, de forma máis personalizada, poden consultar as súas dúbidas. 

 

2.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA. 
 

B1.1. Comentario de texto. 

B1.2. Diálogo filosófico e argumentación. 

B1.3. Ferramentas de aprendizaxe e investigación da filosofía. 

B1.4. Aplicación das competencias de tecnoloxías da información e da comunicación á historia da 

filosofía. 

 
 

2.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

Non hai programadas actividades complementarias nin extraescolares neste curso. 

 

2.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOSACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA. 
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A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos 

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro. 

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes: 

 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos elementos 
do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación. 

    

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba. 

    

15. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 
probas, traballos, etc. 

    

16. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha avaliación. 

    

17. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

19. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

 

2.16. PLAN LECTOR 

O proposto para o Plan Lector del Centro 

 

2.17. PLAN TIC 
 

Uso e manexo da información en contextos dixitais 

Creación de materiais dixitais como resultado das tarefas propostas ao longo do curso. 
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3. FILOSOFÍA DE 1º BACHARELATO 
 

3.1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Partimos do feito de que neste curso os alumnos toman contacto coa Filosofía por primeira vez. En 

xeral, todo o alumnado deberase ir familiarizando progresivamente co saber filosófico e a súa 

terminoloxía. 

A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA correspóndese co indicado no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece a ordenación e o currículo de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Tamén debemos salientar o carácter transversal de aqueles contidos comúns de natureza 

procedimental que están presentes en todo o currículo. A súa finalidade é o desenvolvemento de 

destrezas intelectuais básicas, ineludibles en calquera caso para a práctica da reflexión filosófica. 

Deberán marcar e impregnar, polo tanto, a organización da práctica docente do conxunto do currículo. 

E non só na orde do traballo puramente intelectual, senón tamén naqueles aspectos do traballo escolar 

que podemos considerar de índole propiamente profesional: atención ás normas e instrucións de 

traballo, disposicións e actitudes, puntualidade, responsabilidade na asunción das tarefas, etc. 

Cómpre subliñar o dobre carácter, terminal e propedéutico ou de iniciación, desta materia. Terminal 

porque é o único contacto que terá moitos alumnos e alumnas con esta materia. Propedéutico porque 

achega por primeira vez un catálogo de problemas filosóficos básicos nos que se afondará; e esta 

iniciación deberá preparar para un posterior desenvolvemento en maior amplitude e profundidade -e 

en perspectiva diacrónica- destas e doutras problemáticas filosóficas, tal como se propón na materia 

de Historia da Filosofía do curso seguinte. . 

 

3.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A materia de Filosofía promove no alumnado as seguintes competencias: 

(CSC) o exercicio do pensamento crítico e independente, adquirindo mediante o seu estudo as 

aptitude en argumentación e o debate de ideas. 

(CCL) nun rexistro lector de nivel conceptual alto e na expresión con claridade de ideas tanto en 

disertacións orais coma escritas e na expresión do pensamento en diferentes rexistros e niveis. 

(CD)na selección de información con criterios de rigorosidade e no uso crítico das novas 

tecnoloxías e na expresión mediante esquemas, táboas e outros elementos de sitematización da 

información. 

(CCEC e CMCCT) no coñecemento das implicacións vitais e ideolóxicas dos avances científicos, 

tecnolóxicos e artísticos. 

(CAA) na independencia no aprendizaxe e no traballo autónomo que permiten creación e a 

innovación. 

(CSIEE) no emprendemento de proxectos autónomos tanto vitais como empresariais, 

comprendendo as metas e os valores implicados. 
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3.3. CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS 
 

De entre os obxectivos xerais do Bacharelato, a Filosofía debe contribuír á consecución dos 

seguintes: 

 

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

responsable, inspirada nos valores reflictidos na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable eautónoma 

e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitospersoais, 

familiares e sociais. 

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

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra 

a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento 

e mellora da súa contorna social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente ea 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

 

3.4. CONCRECIÓN DE CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXEAVALIABLE 

 

 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O Contidos Criterios de Estándares de Com Grao Instrumento 

bx avaliación aprendizaxe pete mínimo s de 

ec   ncias para avaliación / 

tiv   clave superar Procedemen 

os    a área tos de 
    Indicad avaliación 
    or  

    mínimo  

    de logro  

 Bloque 1. Contidos transversais 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

b 

d 

e 

h 

m 

B1.1. Textos 

filosóficos e 

pertencentes a 

outras ramas do 

saber relacionados 

coas temáticas 

filosóficas 

estudadas. 

B1.1. Ler 

comprensivament 

e e analizar de 

forma crítica 

textos 

significativos e 

breves, 

pertencentes a 

pensadores/as 

destacados/as. 

FIB1.1.1. Analiza de 

xeito crítico textos 

pertencentes a 

pensadores/as 

destacados/as, 

identifica a 

problemática e as 

solucións expostas 

(distinguindo as teses 

principais e a orde da 

argumentación) e 

relaciona os 

problemas propostos 

nos textos co estudado 

na unidade, e/ou co 

achegado por 

outros/as filósofos/as 

ou correntes, e/ou con 

saberes distintos da 

filosofía. 

CAA  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

B1.2. 

Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión 

filosófica e de 

discursos orais, 

manexando as 

regras básicas da 

retórica e a 

argumentación. 

B1.2. 

Argumentar e 

razoar os propios 

puntos de vista 

sobre as 

temáticas 

estudadas na 

unidade, de 

forma oral e 

escrita, con 

claridade e 

coherencia. 

FIB1.2.1. Argumenta e 

razoa as súas opinións 

de forma oral e escrita, 

con claridade e 

coherencia, e 

demostrando un 

esforzo creativo e 

educativo na 

valoración persoal dos 

problemas filosóficos 

analizados. 

CCL 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

Comentario 

de Texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

g 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

B1.3. Seleccionar 

e sistematizar 

información 

obtida de 

distintas fontes. 

FIB1.3.1. Selecciona e 

sistematiza 

información obtida 

tanto de libros 

específicos como de 

internet, usando as 

posibilidades das 

novas tecnoloxías para 

CD 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

 filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

cos temas 

filosóficos 

estudados. 

 consolidar e ampliar a 

información. 

   

FIB1.3.2. Elabora 

listas de vocabulario 

de conceptos e 

comprende o seu 

significado, aplícaos 

con rigor e organízaos 

en esquemas ou mapas 

conceptuais, táboas 

cronolóxicas e outros 

procedementos útiles 

para a comprensión da 

filosofía. 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

Comentario 

de texto 

Listas de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

g 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

cos temas 

filosóficos 

estudados. 

B1.4. Analizar e 

argumentar sobre 

formulacións 

filosóficas, 

elaborando de 

xeito 

colaborativo 

esquemas, mapas 

conceptuais, 

táboas 

cronolóxicas e 

outros 

procedementos 

útiles, mediante o 

uso de medios e 

plataformas 

dixitais. 

FIB1.4.1. Elabora con 

rigor esquemas, mapas 

conceptuais, táboas 

cronolóxicas, etc., 

amosando a 

comprensión dos eixes 

conceptuais estudados. 

CAA  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

 Bloque 2. O saber filosófico 

b 

d 

e 

h 

B2.1. Filosofía: 

sentido, 

necesidade e 

historia. 

B2.2. Saber 

racional. 

Explicación 

B2.1. Coñecer e 

comprender a 

especificidade e a 

importancia do 

saber racional en 

xeral e do 

filosófico en 

FIB2.1.1. Recoñece as 

preguntas e os 

problemas que veñen 

caracterizando a 

filosofía desde a súa 

orixe, comparando coa 

formulación doutros 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

 prerracional: mito 

e maxia. 

Explicación 

racional: razón e 

sentidos. 

B2.3. Funcións e 

vixencia da 

filosofía. 

particular, en 

tanto que saber 

de comprensión e 

interpretación da 

realidade, 

valorando que a 

filosofía é, á vez, 

un saber e unha 

actitude que 

estimula a crítica, 

a autonomía, a 

creatividade e a 

innovación. 

saberes, como o 

científico ou o 

teolóxico. 

  NTO: 

Exame 

FIB2.1.2. Explica a 

orixe do saber 

filosófico 

diferenciándoo dos 

saberes prerracionais, 

como o mito ou a 

maxia. 

CCE 

C 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

B2.4. Disciplinas 

teórico-prácticas 

do saber 

filosófico. 

B2.5. 

Racionalidade 

teórica e práctica. 

B2.2. Identificar 

as dimensións 

teórica e práctica 

da filosofía, os 

seus obxectivos, 

as características, 

as disciplinas, os 

métodos e as 

funcións, 

relacionándoa 

paralelamente 

con outros 

saberes de 

comprensión da 

realidade. 

FIB2.2.1. Identifica, 

relaciona e distingue 

as vertentes práctica e 

teórica do labor 

filosófico, así como as 

disciplinas que 

conforman a filosofía. 

CAA 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

h 

B2.6. O saber 

filosófico a través 

da súa historia. 

Características da 

filosofía. 

B2.3. 

Contextualizar 

histórica e 

culturalmente as 

problemáticas 

analizadas e 

expresar por 

escrito as 

FIB2.3.1. Recoñece as 

principais 

problemáticas 

filosóficas 

características de cada 

etapa cultural europea. 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 



59  

 

  achegas máis 

importantes do 

pensamento 

filosófico desde a 

FIB2.3.2. Expresa por 

escrito as teses 

fundamentais 

CCL  

 
50% 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

  súa orixe, 

identificando os 

principais 

problemas 

formulados e as 

solucións 

achegadas, e 

argumentando as 

propias opinións 

ao respecto. 

dalgunhas das 

correntes filosóficas 

máis importantes do 

pensamento 

occidental. 

 Exame temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

e 

g 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

cos temas 

filosóficos 

estudados. 

B2.4. 

Comprender e 

utilizar con 

precisión o 

vocabulario 

filosófico 

fundamental, 

realizando un 

glosario de 

termos de xeito 

colaborativo 

mediante as 

posibilidades que 

ofrecen as novas 

tecnoloxías. 

FIB2.4.1. Comprende 

e usa con rigor 

conceptos filosóficos 

como razón, sentidos, 

mito, logos, arché, 

necesidade, 

continxencia, causa, 

existencia, metafísica, 

lóxica, gnoseoloxía, 

obxectividade, 

dogmatismo, 

criticismo, etc. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

e 

l 

B1.1. Textos 

filosóficos e 

textos 

pertencentes a 

outras ramas do 

saber relacionados 

coa temática 

filosófica 

estudada. 

B2.5. Analizar de 

maneira crítica 

fragmentos de 

textos 

significativos e 

breves sobre a 

orixe, a 

caracterización e 

a vixencia da 

filosofía, 

identificando as 

problemáticas e 

solucións 

expostas, 

FIB2.5.1. Le e analiza 

de xeito crítico 

fragmentos de textos 

breves e significativos 

sobre a orixe da 

explicación racional e 

acerca das funcións e 

as características do 

pensamento filosófico, 

pertencentes a 

pensadores/as, que 

identifiquen as 

problemáticas 

filosóficas formuladas. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

  distinguindo as 

teses principais e 

a orde de 

argumentación, 

relacionando os 

problemas 

formulados nos 

textos co 

estudado na 

unidade e coa 

presentación 

doutros intentos 

de comprensión 

da realidade, 

como o científico 

e o teolóxico, ou 

outros tipos de 

filosofía, como a 

oriental. 

    

 Bloque 3. O coñecemento 

d 

e 

h 

B3.1. Teoría do 

coñecemento. 

B3.2. Graos e 

ferramentas do 

coñecer: razón, 

entendemento e 

sensibilidade. 

B3.3. Abstracción. 

B3.4. Problemas 

implicados no 

coñecer: 

posibilidades, 

límites e intereses; 

o irracional. 

B3.1. Coñecer de 

modo claro e 

ordenado as 

problemáticas 

implicadas no 

proceso do 

coñecemento 

humano, 

analizadas desde 

o campo 

filosófico, os 

seus graos, as 

ferramentas e as 

fontes, e expor 

por escrito os 

modelos 

explicativos do 

coñecemento 

máis 

significativos. 

FIB3.1.1. Identifica e 

expresa de xeito claro 

e razoado os 

elementos e as 

problemáticas que 

implica o proceso do 

coñecemento da 

realidade, como é o 

dos seus graos, as súas 

posibilidades e os seus 

límites. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O Contidos Criterios de Estándares de Com Grao Instrumento 

bx avaliación aprendizaxe pete mínimo s de 

ec   ncias para avaliación / 

tiv   clave superar Procedemen 

os    a área tos de 
    Indicad avaliación 
    or  

    mínimo  

    de logro  

d 

e 

h 

g 

B3.5. Problema B3.2. Explicar e FIB3.2.1. Coñece e CCE  PROCEDE 

filosófico do reflexionar sobre explica teorías acerca C  MENTOS 

coñecemento. o problema do do coñecemento e a  50% Comentario 

B3.6. A verdade acceso á verdade, verdade, como son o  Exame de texto 

como propiedade identificando as idealismo, o realismo,   Cuestión 

das cousas. A problemáticas e o racionalismo, o   temática 

verdade como as posturas empirismo, o   INSTRUME 

propiedade do filosóficas que perspectivismo, o   NTO: 

entendemento: xurdiron en torno consenso ou o   Exame 
coherencia e ao seu estudo. escepticismo, e    

adecuación.  contrasta semellanzas    

B3.7. Algúns  e diferenzas entre os    

modelos  conceptos clave que    

filosóficos de  manexan.    

explicación do 

coñecemento e o 

acceso á verdade. 

     

 FIB3.2.2. Explica e 

contrasta criterios e 

teorías sobre a 

CD 

CSC 

 
 
50% 

PROCEDE 

MENTOS 

  verdade, tanto no Exame Comentario 
  plano metafísico como  de texto 
  no gnoseolóxico,  Lista de 
  usando con rigor  definicións 
  termos como  INSTRUME 
  gnoseoloxía, razón,  NTO: 
  sentidos, abstracción,  Exame 
  obxectividade, certeza,   

  dúbida, evidencia,   

  escepticismo,   

  autoridade,   

  probabilidade,   

  prexuízo, coherencia,   

  adecuación, consenso,   

  incerteza, interese,   

  irracional, etc., e   

  construír un glosario   

  de conceptos de xeito   

  colaborativo, usando   

  internet.   

b 

d 

e 

B1.1. Textos 

filosóficos e 

textos 

B3.3. Analizar de 

forma crítica 

fragmentos de 

FIB3.3.1. Analizar 

fragmentos de textos 

breves de Descartes, 

CCL  

 
50% 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

 pertencentes a 

outras ramas do 

saber relacionadas 

coas temáticas 

filosóficas 

estudadas. 

textos 

significativos 

sobre a análise 

filosófica do 

coñecemento 

humano, os seus 

elementos, as 

súas 

posibilidades e os 

seus límites, 

valorando os 

esforzos por 

alcanzar unha 

aproximación á 

verdade 

arredándose do 

dogmatismo, da 

arbitrariedade e 

dos prexuízos. 

Hume, Kant, 

Nietzsche, Ortega y 

Gasset, Habermas, 

Popper, Kuhn ou 

Michel Serres, entre 

outros. 

 Exame de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

h 

i 

l 

B3.8. Filosofía, 

ciencia e 

tecnoloxía. 

Filosofía da 

ciencia. 

B3.9. Obxectivos 

e instrumentos da 

ciencia. 

B3.10. Método 

hipotético- 

dedutivo. 

B3.11. 

Investigación 

científica na 

modernidade e na 

época 

contemporánea: 

B3.4. Coñecer e 

explicar a 

función da 

ciencia, os seus 

modelos de 

explicación, as 

súas 

características, os 

seus métodos e a 

tipoloxía do 

saber científico, 

expondo as 

diferenzas e as 

coincidencias do 

ideal e a 

investigación 

científica co 

FIB3.4.1. Explica os 

obxectivos, as 

funcións e os 

principais elementos 

da ciencia, manexando 

termos como feito, 

hipótese, lei, teoría ou 

modelo. 

CM 

CCT 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB3.4.2. Constrúe 

unha hipótese 

científica, identifica os 

seus elementos e razoa 

a orde lóxica do 

proceso de 

coñecemento. 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 das matemáticas e 

a técnica como 

ferramentas de 

coñecemento e 

saber filosófico, 

como pode ser a 

problemática da 

obxectividade ou 

FIB3.4.3. Usa con 

rigor termos 

epistemolóxicos como 

indución, hipotético- 

CM 

CCT 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS: 

Comentario 

de texto 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

 interpretación 

fundamentais á 

reformulación dos 

conceptos 

clásicos. 

a adecuación 

teoría-realidade, 

argumentando as 

propias opinións 

de xeito razoado 

e coherente. 

dedutivo, método, 

verificación, 

predición, realismo, 

causalidade, 

obxectividade, 

relatividade, caos e 

indeterminismo, entre 

outros. 

  Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

h 

i 

l 

B3.12. Técnica e 

tecnoloxía: saber 

e praxe. 

B3.5. Relacionar 

e identificar as 

implicacións da 

tecnoloxía, en 

tanto que saber 

práctico 

transformador da 

natureza e da 

realidade 

humana, 

reflexionando, 

desde a filosofía 

da tecnoloxía, 

sobre as relacións 

coa ciencia e cos 

seres humanos. 

FIB3.5.1. Extrae 

conclusións razoadas 

sobre a inquedanza 

humana por 

transformar e dominar 

a natureza, póndoa ao 

servizo do ser 

humano, así como das 

consecuencias desta 

actuación, e participa 

de debates acerca das 

implicacións da 

tecnoloxía na 

realidade social. 

CM 

CCT 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

l 

B3.13. Reflexións 

filosóficas sobre o 

desenvolvemento 

científico e 

tecnolóxico: o 

problema da 

indución 

B3.14. Visión 

aristotélica do 

quefacer 

científico. 

B3.6. Analizar de 

xeito crítico 

fragmentos de 

textos filosóficos 

sobre a reflexión 

filosófica acerca 

da ciencia, a 

técnica e a 

filosofía, 

identificando as 

problemáticas e 

as solucións 

propostas, 

distinguindo as 

teses principais e 

a orde da 

FIB3.6.1. Analiza 

fragmentos de textos 

breves e significativos 

de pensadores como 

Aristóteles, Popper, 

Kuhn, B. Russell, A. 

F. Chalmers ou J. C. 

Borrón, entre outros. 

CM 

CCT 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

  argumentación, 

relacionar os 

problemas 

formulados nos 

textos co 

estudado na 

unidade e razoar 

a postura propia. 

    

d 

e 

h 

i 

g 

l 

B3.15. Relación 

entre filosofía e 

ciencia. 

B3.7. Entender e 

valorar a relación 

entre a filosofía e 

a ciencia. 

FIB3.7.1. Identifica e 

reflexiona de forma 

argumentada acerca de 

problemas comúns aos 

campos filosófico e 

científico, como son o 

problema dos límites e 

as posibilidades do 

coñecemento, a 

cuestión da 

obxectividade e a 

verdade, a 

racionalidade 

tecnolóxica, etc. 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB3.7.2. Investiga e 

selecciona 

información en 

internet, procedente de 

fontes solventes, sobre 

as problemáticas 

citadas, e realiza un 

proxecto de grupo 

sobre algunha 

temática que afonde 

na interrelación entre a 

filosofía e a ciencia. 

CD 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

 Bloque 4. A realidade 

d 

e 

h 

B4.1. A metafísica 

como explicación 

teórica da 

realidade. 

B4.1. Recoñecer 

e valorar a 

metafísica, 

disciplina que 

FIB4.1.1. Coñece o 

que é a metafísica e 

usa a abstracción para 

comprender os seus 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

  estuda a 

realidade en 

tanto que 

totalidade, 

distinguíndoa das 

ciencias, que 

versan sobre 

aspectos 

particulares 

desta. 

contidos e a súa 

actividade, razoando 

sobre eles. 

  Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

h 

B4.2. Pregunta 

polo ser como 

punto de partida 

da Filosofía. 

Platón fronte a 

Aristóteles. 

B4.3. 
Interrogación 

metafísica sobre a 

verdadeira 

realidade: 

problema da 

aparencia e a 

realidade. 

B4.4. Pregunta 

pola orixe e a 

estrutura do real. 

B4.5. 

Caracterización da 

realidade: cambio 

ou permanencia, 

substancialismo 

estático fronte ao 

devir. 

Esencialismo e 

existencialismo. 

B4.6. Necesidade 

de categorizar 

B4.2. Coñecer e 

explicar, desde 

un enfoque 

metafísico, os 

principais 

problemas que 

presenta a 

realidade. 

FIB4.2.1. Describe as 

principais 

interpretacións 

metafísicas e os 

problemas que suscita 

o coñecemento 

metafísico da 

realidade. 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB4.2.2. Comprende 

e utiliza con rigor 

conceptos metafísicos 

como ser, sistema 

metafísico, realidade, 

aparencia, materia e 

espírito, unidade, 

dualidade, 

multiplicidade, devir, 

necesidade, 

continxencia, 

transcendencia, 

categoría e 

abstracción, 

materialismo, 

espiritualismo, 

existencialismo ou 

esencialismo, entre 

outros. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 racionalmente o 

real. 

 FIB4.2.3. Realiza 

unha análise crítica 

CAA  PROCEDE 

MENTOS 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

   ante teorías 

metafísicas 

diverxentes de 

interpretación da 

realidade. 

 50% 

Exame 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB4.2.4. Analiza e 

comprende fragmentos 

de textos breves e 

significativos sobre as 

problemáticas 

metafísicas que 

presenta a realidade, 

de pensadores como 

Platón, Aristóteles, 

Tomé de Aquino, 

Descartes, Marx, 

Nietzsche, etc., 

comparando e 

establecendo 

semellanzas e 

diferenzas entre os 

enfoques, e disertando 

coherentemente sobre 

as posturas históricas. 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

h 

i 

g 

l 

B4.7. 

Cosmovisións 

científicas sobre o 

universo. A 

filosofía da 

natureza como 

admiración 

filosófica pola 

B4.3. Coñecer e 

comparar as 

explicacións 

dadas desde as 

grandes 

cosmovisións 

sobre o universo. 

FIB4.3.1. Explica e 

compara dúas das 

grandes cosmovisións 

do Universo: o 

paradigma organicista 

aristotélico e o modelo 

mecanicista 

newtoniano. 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 



70  

 

 natureza. 
B4.8. Paradigma 

cualitativo 

organicista: 

universo 

aristotélico. 

B4.9. Universo 

máquina: visión 

 FIB4.3.2. Describe os 

caracteres esenciais 

das interpretacións 

relativista e cuántica 

contemporáneas da 

realidade, explicando 

as implicacións 

filosóficas asociadas a 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

 mecanicista na 

Modernidade. 

Supostos 

epistemolóxicos 

do modelo 

heliocéntrico: 

procura das leis 

universais dun 

universo infinito. 

Determinismo, 

regularidade, 

conservación, 

economía e 

continuidade. 

B4.10. Visión 

contemporánea do 

Universo. 

B4.11. Reencontro 

da filosofía e a 

física na teoría do 

caos. 

 eses caracteres.    

FIB4.3.3. Usa con 

rigor termos 

epistemolóxicos e 

científicos como 

cosmovisión, 

paradigma, Universo, 

natureza, finalismo, 

organicismo, 

determinismo, orde, 

causalidade, 

conservación, 

principio, 

mecanicismo, materia, 

relatividade, cuántica, 

espazo, tempo, azar, 

determinismo, 

indeterminismo, 

probabilidade, gaia e 

caos, entre outros. 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

g 

h 

i 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

coas temáticas 

filosóficas 

estudadas. 

B4.4. Elaborar 

táboas e/ou 

mapas 

conceptuais 

comparando os 

caracteres 

adxudicados 

historicamente 

ao Universo, 

entendido como 

totalidade do 

real, 

contextualizando 

historicamente e 

culturalmente 

cada 

cosmovisión e 

ampliando 

información 

FIB4.4.1. Elabora 

esquemas, táboas e/ou 

mapas conceptuais 

que comparen os 

caracteres 

adxudicados 

historicamente ao 

Universo, entendido 

como totalidade do 

real, contextualizando 

historicamente e 

culturalmente cada 

cosmovisión e 

ampliando 

información mediante 

internet e/ou fontes 

bibliográficas. 

CD  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato PRIMEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

pete 

ncias 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicad 

or 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

  mediante internet 

e/ou fontes 

bibliográficas. 

    

d 

e 

h 

i 

m 

B1.1. Textos 

filosóficos e textos 

pertencentes a 

outras ramas do 

saber relacionados 

coas temáticas 

filosóficas 

estudadas. 

B4.5. Ler e 

analizar de xeito 

crítico textos 

filosóficos, 

epistemolóxicos 

e científicos 

sobre a 

comprensión da 

realidade, tanto 

desde o plano 

metafísico como 

desde o físico, 

usando con 

precisión os 

termos técnicos 

estudados, 

relacionar os 

problemas 

presentados nos 

textos co 

estudado nas 

unidades e razoar 

a postura propia. 

FIB4.5.1. Analiza 

textos filosóficos e 

científicos, clásicos e 

contemporáneos, que 

aborden as mesmas 

problemáticas, e 

investigar a vixencia 

das ideas expostas. 

CM 

CCT 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB4.5.2. Reflexiona 

sobre as implicacións 

filosóficas que afectan 

a visión do ser 

humano en cada 

cosmovisión 

filosófico-científica 

estudada, e argumenta 

as súas propias ideas 

de xeito razoado e 

creativo. 

CAA  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

 

 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O Contidos Criterios de Estándares de Com Grao Instrumento 

bx avaliación aprendizaxe peten mínimo s de 

ec   cia para avaliación / 

tiv   clave superar Procedemen 

os    a área tos de 
    Indicado avaliación 
    r (%)* 
    mínimo  

    de logro  

 Bloque 1. Contidos transversais 
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b B1.1. Textos B1.1. Ler FIB1.1.1. Analiza de CAA 50% PROCEDE 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

d 

e 

h 

m 

filosóficos e 

pertencentes a 

outras ramas do 

saber 

relacionados 

coas temáticas 

filosóficas 

estudadas. 

comprensivamen 

te e analizar de 

forma crítica 

textos 

significativos e 

breves, 

pertencentes a 

pensadores/as 

destacados/as. 

xeito crítico textos 

pertencentes a 

pensadores/as 

destacados/as, identifica 

a problemática e as 

solucións expostas 

(distinguindo as teses 

principais e a orde da 

argumentación) e 

relaciona os problemas 

propostos nos textos co 

estudado na unidade, 

e/ou co achegado por 

outros/as filósofos/as ou 

correntes, e/ou con 

saberes distintos da 

filosofía. 

  MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

B1.2. 

Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión 

filosófica e de 

discursos orais, 

manexando as 

regras básicas da 

retórica e a 

argumentación. 

B1.2. 

Argumentar e 

razoar os 

propios puntos 

de vista sobre as 

temáticas 

estudadas na 

unidade, de 

forma oral e 

escrita, con 

claridade e 

coherencia. 

FIB1.2.1. Argumenta e 

razoa as súas opinións 

de forma oral e escrita, 

con claridade e 

coherencia, e 

demostrando un esforzo 

creativo e educativo na 

valoración persoal dos 

problemas filosóficos 

analizados. 

CCL 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de Texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

g 

B1.3. Uso dos 

procedementos 

de traballo 

intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

B1.3. 

Seleccionar e 

sistematizar 

información 

obtida de 

distintas fontes. 

FIB1.3.1. Selecciona e 

sistematiza información 

obtida tanto de libros 

específicos como de 

internet, usando as 

posibilidades das novas 

tecnoloxías para 

consolidar e ampliar a 

información. 

CD 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 filosofía, en 

especial a 

 FIB1.3.2. Elabora listas 

de vocabulario de 

CAA  PROCEDE 

MENTOS 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O Contidos Criterios de Estándares de Com Grao Instrumento 

bx  avaliación aprendizaxe peten mínimo s de 

ec    cia para avaliación / 

tiv    clave superar Procedemen 

os     a área tos de 
     Indicado avaliación 
     r (%)* 
     mínimo  

     de logro  

 asimilación e o  conceptos e comprende  50% Produción 

uso rigoroso do o seu significado, Exame dos Alumnos 

léxico aplícaos con rigor e  Comentario 

relacionado cos organízaos en esquemas  de Texto 

temas filosóficos ou mapas conceptuais,  Listas de 

estudados. táboas cronolóxicas e  definicións 
 outros procedementos  INSTRUME 
 útiles para a  NTO: 
 comprensión da  Exame 

 filosofía.   

d B1.3. Uso dos B1.4. Analizar e FIB1.4.1. Elabora con CAA  PROCEDE 

e procedementos argumentar rigor esquemas, mapas   MENTOS 

g de traballo sobre conceptuais, táboas  50% Comentario 
 intelectual formulacións cronolóxicas, etc.,  Exame de Texto 
 (incluíndo os das filosóficas, amosando a   Cuestión 
 tecnoloxías da elaborando de comprensión dos eixes   temática 
 información e da xeito conceptuais estudados.   INSTRUME 
 comunicación) colaborativo    NTO: 
 adecuados á esquemas,    Exame 
 filosofía, en mapas     

 especial a conceptuais,     

 asimilación e o táboas     

 uso rigoroso do cronolóxicas e     

 léxico outros     

 relacionado cos procedementos     

 temas filosóficos útiles, mediante     

 estudados. o uso de medios     

  e plataformas     

  dixitais.     

 Bloque 5. O ser humano desde a filosofía 
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b 

c 

d 

e 

B5.1. A reflexión 

filosófica sobre o 

ser humano e o 

sentido da 

existencia: 

antropoloxía 

filosófica. 

B5.1. 

Recoñecer en 

que consiste a 

antropoloxía 

filosófica. 

FIB5.1.1. Utilizar con 

rigor vocabulario 

específico da temática, 

como evolución, 

dialéctica, proceso, 

progreso, emerxencia, 

azar, selección natural, 

apto, reducionismo, 

creacionismo, evolución 

cultural, vitalismo, 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Comentario 

de texto 

Lista 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

   determinismo xenético, 

natureza e cultura. 

   

d 

e 

h 

i 

B5.2. 

Implicacións 

filosóficas da 

evolución. 

Filosofía e 

bioloxía. 

B5.2. Coñecer e 

explicar as 

implicacións 

filosóficas da 

evolución, en 

relación cos 

contidos 

metafísicos e 

cos/coas 

pensadores/as 

xa estudados/as. 

FIB5.2.1. Coñece e 

explica as consideracións 

filosóficas implicadas na 

teoría da evolución, 

como a consideración 

dinámica e dialéctica da 

vida ou o 

indeterminismo, entre 

outras. 

CM 

CCT 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB5.2.2. Analiza 

fragmentos breves e 

significativos de E. 

Morin, K. Popper, R. 

Dawkins, J. Mosterín, A. 

Gehlen, M. Harris ou M. 

Ponty, entre outros. 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

g 

h 

i 

l 

B5.3. A 

dialéctica 

natureza-cultura 

no proceso de 

antropoxénese e 

de construción 

da identidade 

propia humana. 

B5.3. 

Recoñecer e 

reflexionar, de 

maneira 

argumentada, 

sobre a 

interacción 

dialéctica entre 

o compoñente 

natural e o 

cultural que 

caracterizan o 

ser humano 

como tal, sendo 

o culturalmente 

adquirido 

condición para 

a innovación e 

a creatividade 

FIB5.3.1. Identifica e 

expón en que consiste o 

compoñente natural 

innato do ser humano, e 

a súa relación cos 

elementos culturais que 

xorden nos procesos de 

antropoxénese e 

humanización, dando 

lugar á identidade propia 

do ser humano. 

CCE 

C 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB5.3.2. Diserta sobre o 

ser humano en tanto que 

resultado da dialéctica 

evolutiva entre o 

xeneticamente innato e o 

culturalmente adquirido, 

condición para a 

innovación e a 

CSIE 

E 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  que 

caracterizan a 

especie. 

capacidade creativa que 

caracterizan a nosa 

especie. 

  Exame 

FIB5.3.3. Localiza 

información en internet 

acerca das investigacións 

actuais sobre a evolución 

humana, e reflicte a 

información seleccionada 

e sistematizada de xeito 

colaborativo. 

CD 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

a 

b 

c 

e 

h 

B1.2. 

Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión 

filosófica e de 

discursos orais, 

manexando as 

regras básicas da 

retórica e a 

argumentación. 

B5.4. Valorar os 

coñecementos 

adquiridos 

nesta unidade, 

rexeitando os 

prexuízos tanto 

etnocéntricos 

como por 

motivos físicos, 

e tamén as 

actitudes de 

intolerancia, 

inxustiza e 

exclusión. 

FIB5.4.1. Argumenta con 

coherencia, baseándose 

nos datos obxectivos 

aprendidos, sobre as 

implicacións de adoptar 

prexuízos etnocéntricos 

para xulgar os seres 

humanos e as culturas. 

CSC  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

c 

d 

e 

h 

B5.4. Visión 

grega. Heroe 

homérico: 

concepto 

socrático. 

Dualismo 

platónico. 

Animal racional 

e político 

aristotélico. 

Materialismo e 

individualismo 

helenista. 

B5.5. 

B5.5. Coñecer e 

reflexionar 

sobre as 

concepcións 

filosóficas 

sobre o ser 

humano como 

tal que se 

viñeron dando 

ao longo da 

filosofía 

occidental, 

comparando 

semellanzas e 

FIB5.5.1. Contrasta e 

relaciona as principais 

concepcións filosóficas 

que se viñeron dando 

historicamente sobre o 

ser humano. 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB5.5.2. Analiza de 

xeito crítico textos 

significativos e breves 

dos grandes pensadores. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 Pensamento 

medieval: 

creación á imaxe 

divina; nova 

concepción do 

corpo e a alma, 

da morte e da 

liberdade. 

B5.6. 

Renacemento: 

antropocentrismo 

e humanismo. 

B5.7. 

Modernidade e 

século XIX: 

razón, emocións 

e liberdade. 

B5.8. O ser 

humano na 

filosofía 

contemporánea. 

diferenzas entre 

as sucesivas 

formulacións, 

analizando 

criticamente a 

influencia do 

contexto 

sociocultural na 

concepción 

filosófica, e 

valorando 

algunhas 

formulacións 

diverxentes que 

abriron camiño 

cara á 

consideración 

actual da 

persoa. 

   Exame 

FIB5.5.3. Usa con rigor 

termos como dualismo e 

monismo antropolóxico, 

areté, mente, corpo, 

espírito, creacionismo, 

antropocentrismo, 

teocentrismo, alma, 

humanismo, persoa, 

dignidade, sentido, 

estado de natureza, 

estado de civilización, 

existencia, liberdade, 

emoción, paixón, 

determinismo, 

alienación, nihilismo, 

existencia, inconsciente, 

morte, historia ou 

transcendencia, entre 

outros. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Lista 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

e 

h 

B5.9. Visións 

filosóficas 

orientais: 

budismo, 

taoísmo e 

hinduísmo. 

B5.6. Comparar 

a visión 

filosófica 

occidental do 

ser humano coa 

visión filosófica 

oriental, o 

budismo, o 

taoísmo e o 

hinduísmo, e 

argumentar as 

opinións 

propias sobre 

semellanzas e 

diferenzas. 

FIB5.6.1. Contrasta e 

relaciona as principais 

concepcións filosóficas 

que se viñeron dando 

historicamente no 

contexto da filosofía 

occidental sobre o ser 

humano, coa visión 

filosófica oriental, o 

budismo, o taoísmo e o 

hinduísmo. 

CCE 

C 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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b 

d 

e 

h 

B5.10. Algunhas 

claves sobre o 

sentido da 

existencia 

B5.7. Disertar, 

de forma oral e 

escrita, sobre as 

temáticas 

FIB5.7.1. Diserta, de 

xeito oral e escrito, sobre 

as grandes cuestións 

metafísicas que lle dan 

CCL  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 humana. 

B5.11. Cuestión 

do sentido, a 

esencia e a 

existencia, o eu, 

a liberdade, a 

morte, o destino, 

o azar, a historia 

e a necesidade de 

transcendencia. 

intrinsecamente 

filosóficas no 

ámbito do 

sentido da 

existencia, 

como poden ser 

a cuestión do 

sentido, a 

esencia e a 

existencia, o eu, 

a liberdade, a 

morte, o 

destino, o azar, 

a historia ou a 

necesidade de 

transcendencia, 

entre outras. 

sentido á existencia 

humana. 

  INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB5.7.2. Argumenta e 

razoa, de xeito oral e 

escrito, acerca dos 

puntos de vista propios 

sobre o ser humano, 

desde a filosofía e sobre 

diferentes temáticas 

filosóficas relacionadas 

co sentido da existencia 

humana. 

CCL  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.5.2. Analiza e 

reflexiona sobre a 

relación entre individuo e 

Estado, sobre a base do 

pensamento dos sofistas, 

Marx e a escola de 

Frankfurt. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

g 

h 

n 

B1.2. 

Composición 

escrita de 

argumentos de 

reflexión 

filosófica e de 

discursos orais, 

manexando as 

regras básicas da 

retórica e a 

argumentación. 

B6.12. 

Reflexionar por 

escrito sobre 

algunha das 

temáticas 

significativas 

estudadas, 

argumentando 

as propias 

posicións, e 

ampliar en 

internet a 

información 

aprendida. 

FIB6.12.1. Diserta de 

xeito claro e coherente 

sobre o valor das artes 

para transmitir ideas 

filosóficas, e procura e 

selecciona información 

en internet que amplíe o 

xa aprendido. 

CD 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b B6.27. Retórica, B6.13. FIB6.13.1. Coñece e CCL  PROCEDE 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

d 

e 

argumentación e 

lóxica: a 

comunicación 

desde a filosofía. 

B6.28. 

Importancia da 

comunicación e a 

súa relación coa 

linguaxe, a 

verdade e a 

realidade. 

Entender a 

importancia da 

comunicación 

para o 

desenvolvement 

o do ser 

humano e as 

sociedades. 

manexa con rigor 

conceptos como símbolo, 

comunicación, linguaxe 

formal, lóxica, xuízo 

lóxico, razoamento, 

demostración, discurso, 

elocuencia, orador, 

retórica, exordio, 

inventio, dispositio, 

argumentación, elocutio, 

compositio, actio, 

falacia, debate, 

negociación, persuasión 

e concepto universal, 

entre outros. 

  
50% 

Exame 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

B6.29. Lóxica 

proposicional. 

B6.14. Coñecer 

en que consiste 

a lóxica 

proposicional e 

apreciar o seu 

valor para 

amosar o 

razoamento 

correcto e a 

expresión do 

pensamento 

como condición 

fundamental 

para as 

relacións 

humanas. 

FIB6.14.1. Utiliza os 

elementos e as regras do 

razoamento da lóxica de 

enunciados. 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Resolución 

de Problemas 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

B6.30. Retórica e 

composición do 

discurso. 

B6.15. Coñecer 

as dimensións 

que forman 

parte da 

composición do 

discurso 

retórico, e 

aplicalas na 

FIB6.15.1. Comprende e 

explica a estrutura e o 

estilo da retórica e da 

argumentación. 

CCL  

 

 
 

50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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  composición de FIB6.15.2. Coñece a CCL  PROCEDE 
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 Filosofía. 1º de bacharelato SEGUNDO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

tiv 

os 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Com 

peten 

cia 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  discursos. estrutura e a orde do 

discurso, e escribe breves 

discursos retóricos 

establecendo 

coherentemente a 

exposición e a 

argumentación. 

  
50% 

Exame 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

B6.31. 

Argumentación: 

regras e 

ferramentas do 

diálogo e a 

demostración de 

argumentos. 

B6.32. Filosofía 

da linguaxe: o 

problema 

filosófico dos 

conceptos 

universais e o 

erro 

argumentativo da 

xeneralización 

apresurada. 

B6.16. Coñecer 

e utilizar as 

regras e as 

ferramentas 

básicas do 

discurso 

baseado na 

argumentación 

demostrativa. 

FIB6.16.1. Constrúe un 

diálogo argumentativo no 

que demostra as súas 

propias teses mediante as 

regras e as ferramentas 

da argumentación. 

CSIE 

E 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.16.2. Distingue un 

argumento veraz dunha 

falacia. 

CAA  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Resolución 

de problemas 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.16.3. Analiza e 

comenta textos breves e 

significativos sobre a arte 

da retórica e a 

argumentación de Platón, 

Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano, Tácito e 

autores/as 

contemporáneos/as. 

CCE 

C 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O Contidos Criterios de Estándares de Comp Grao Instrumento 

bx  avaliación aprendizaxe etenci mínimo s de 

ec    as para avaliación / 

ti    clave superar Procedemen 

vo     a área tos de 

s     Indicado avaliación 
     r (%)* 
     mínimo  

     de logro  

 Bloque 1. Contidos transversais 

b B1.1. Textos B1.1. Ler FIB1.1.1. Analiza CAA  PROCEDE 

d filosóficos e comprensivamente de xeito crítico  MENTOS 

e pertencentes a e analizar de textos pertencentes  Comentario 

h outras ramas do forma crítica a pensadores/as  de texto 

m saber relacionados textos destacados/as,  INSTRUME 
 coas temáticas significativos e identifica a  NTO: 
 filosóficas breves, problemática e as  Exame 
 estudadas. pertencentes a solucións expostas   

  pensadores/as (distinguindo as   

  destacados/as. teses principais e a   

   orde da   

   argumentación) e   

   relaciona os   

   problemas   

   propostos nos   

   textos co estudado   

   na unidade, e/ou co   

   achegado por   

   outros/as   

   filósofos/as ou   

   correntes, e/ou con   

   saberes distintos da   

   filosofía.   

b B1.2. B1.2. Argumentar FIB1.2.1. CCL  PROCEDE 

d Composición e razoar os Argumenta e razoa CSC 50% MENTOS 

e escrita de propios puntos de as súas opinións de  Exame Produción 
 argumentos de vista sobre as forma oral e escrita,   dos Alumnos 
 reflexión temáticas con claridade e   Comentario 
 filosófica e de estudadas na coherencia, e   de Texto 
 discursos orais, unidade, de forma demostrando un   Cuestión 
 manexando as oral e escrita, con esforzo creativo e   temática 
 regras básicas da claridade e educativo na   INSTRUME 
 retórica e a coherencia. valoración persoal   NTO: 
 argumentación.  dos problemas   Exame 
   filosóficos    

   analizados.    
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b 

d 

e 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

B1.3. Seleccionar 

e sistematizar 

información 

FIB1.3.1. 

Selecciona e 

sistematiza 

CD 

CSC 

 PROCEDE 

MENTOS 

Produción 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

g (incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

cos temas 

filosóficos 

estudados. 

obtida de distintas 

fontes. 

información obtida 

tanto de libros 

específicos como 

de internet, usando 

as posibilidades das 

novas tecnoloxías 

para consolidar e 

ampliar a 

información. 

  dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB1.3.2. Elabora 

listas de 

vocabulario de 

conceptos e 

comprende o seu 

significado, 

aplícaos con rigor e 

organízaos en 

esquemas ou mapas 

conceptuais, táboas 

cronolóxicas e 

outros 

procedementos 

útiles para a 

comprensión da 

filosofía. 

CAA  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

Comentario 

de Texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

d 

e 

g 

B1.3. Uso dos 

procedementos de 

traballo intelectual 

(incluíndo os das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación) 

adecuados á 

filosofía, en 

especial a 

asimilación e o 

uso rigoroso do 

léxico relacionado 

cos temas 

filosóficos 

B1.4. Analizar e 

argumentar sobre 

formulacións 

filosóficas, 

elaborando de 

xeito colaborativo 

esquemas, mapas 

conceptuais, 

táboas 

cronolóxicas e 

outros 

procedementos 

útiles, mediante o 

uso de medios e 

plataformas 

FIB1.4.1. Elabora 

con rigor esquemas, 

mapas conceptuais, 

táboas 

cronolóxicas, etc., 

amosando a 

comprensión dos 

eixes conceptuais 

estudados. 

CAA  PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

Comentario 

de Texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 estudados. dixitais.     

 Bloque 6. A racionalidade práctica 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B2.5. 

Racionalidade 

teórica e práctica. 

B6.1. Orixe da 

ética occidental: 

Sócrates fronte 

aos sofistas. 

B6.1. Identificar a 

especificidade da 

razón na súa 

dimensión 

práctica, en tanto 

que orientadora da 

acción humana. 

FIB6.1.1. Recoñece 

a función da 

racionalidade 

práctica para dirixir 

a acción humana, 

aínda recoñecendo 

os seus vínculos 

ineludibles coa 

razón teórica e a 

intelixencia 

emocional. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.1.2. Explica a 

orixe da ética 

occidental no 

pensamento grego, 

contrastando, de 

forma razoada, a 

concepción 

socrática coa dos 

sofistas. 

CCEC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

a 

b 

c 

d 

e 

B6.2. A ética 

como reflexión 

sobre a acción 

moral: carácter, 

conciencia e 

madureza moral. 

B6.2. Recoñecer o 

obxecto e función 

da ética. 

FIB6.2.1. Explica e 

razoa acerca do 

obxecto e a función 

da ética. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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a 

b 

c 

d 

e 

h 

B6.3. Principais 

teorías sobre a 

moral humana. 

B6.4. Procura da 

felicidade. 

B6.5. A boa 

vontade: Kant. 

B6.6. A xustiza 

B6.3. Coñecer e 

explicar as 

principais teorías 

éticas sobre a 

xustiza e a 

felicidade, e sobre 

o 

desenvolvemento 

FIB6.3.1. Expresa 

de xeito crítico as 

argumentacións das 

principais teorías 

éticas sobre a 

felicidade e a 

virtude, razoando as 

súas propias ideas, 

CSIE 

E 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 como virtude 

ético-política. 

B6.7. Relativismo 

e universalismo 

moral. 

moral. e achega exemplos 

do seu 

cumprimento e do 

seu incumprimento. 

  Exame 

FIB6.3.2. Expresa 

de maneira crítica 

as argumentacións 

das principais 

teorías éticas sobre 

a xustiza, razoando 

as súas propias 

ideas, e achega 

exemplos do seu 

cumprimento e do 

seu incumprimento. 

CSIE 

E 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.3.3. Analiza 

textos breves 

dalgúns dos 

filósofos 

representantes das 

principais 

teorizacións éticas e 

sobre o 

desenvolvemento 

psicolóxico moral 

do individuo. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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   FIB6.3.4. Usa con 

rigor termos como 

ética, moral, acción 

moral, autonomía, 

responsabilidade, 

convención moral, 

madureza moral, 

virtude moral, 

subxectivismo, 

relativismo e 

universalismo 

moral, utilitarismo, 

deber moral, ética 

de máximos, ética 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

   de mínimos, 

consenso, xustiza, 

eudemonismo, 

hedonismo, 

emotivismo e 

utilitarismo. 

   

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B6.8. 

Fundamentos 

filosóficos do 

Estado. 

B6.9. Principais 

interrogantes da 

filosofía política. 

B6.4. Explicar a 

función, as 

características e os 

principais 

interrogantes da 

filosofía política, 

como a orixe e a 

lexitimidade do 

Estado, as 

relacións entre o 

individuo e o 

Estado ou a 

natureza das leis. 

FIB6.4.1. Identifica 

a función, as 

características e os 

principais 

interrogantes da 

filosofía política. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.4.2. Utiliza 

con rigor conceptos 

como democracia, 

Estado, xustiza, 

dereito, dereitos 

naturais, Estado 

democrático e de 

dereito, legalidade, 

lexitimidade, 

convención, 

contractualismo, 

alienación, 

ideoloxía, utopía, 

entre outros 

conceptos clave da 

filosofía política. 

CCL  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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a 

b 

c 

d 

e 

h 

B6.10. A xustiza 

segundo Platón. 

B6.11. O 

convencionalismo 

nos sofistas. 

B6.12. Realismo 

político: 

Maquiavelo. 

B6.13. 

B6.5. Coñecer as 

teorías e os 

conceptos 

filosóficos 

principais que 

estiveron na base 

da construción da 

idea de Estado e 

das súas funcións, 

FIB6.5.1. Explica 

de xeito coherente 

as formulacións 

filosófico-políticas 

de Platón, os 

sofistas, 

Maquiavelo, Locke, 

Montesquieu, 

Rousseau, Hobbes, 

CCEC 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 



95  

 

 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 Contractualismo: 

Hobbes, Locke, 

Rousseau e 

Montesquieu. 

B6.14. A paz 

perpetua de Kant. 

B6.15. 

Fundamentos 

filosóficos do 

capitalismo no 

século XIX. John 

Stuart Mill. 

Alienación e 

ideoloxía segundo 

Marx. 

B6.16. Disputa 

política entre 

Popper e a escola 

de Frankfurt. 

apreciando o papel 

da filosofía como 

reflexión crítica. 

Kant, John Stuart 

Mill, Popper ou 

Habermas, entre 

outros. 

   

FIB6.5.2. Analiza e 

reflexiona sobre a 

relación entre 

individuo e Estado, 

sobre a base do 

pensamento dos 

sofistas, Marx e a 

escola de Frankfurt. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.5.3. Analiza 

de xeito crítico 

textos significativos 

e breves dalgúns 

dos autores 

estudados, nos que 

se argumente sobre 

o concepto de 

Estado, os seus 

elementos e as súas 

características. 

CSC  

 
50% 

Exame 

 

50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.5.4. Valora e 

utiliza a capacidade 

argumentativa, de 

forma oral e escrita, 

contra a 

arbitrariedade, o 

autoritarismo e a 

violencia. 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B6.17. Función do 

pensamento 

utópico. 

B6.6. Disertar de 

xeito oral e escrito 

sobre a utilidade 

do pensamento 

utópico, 

analizando e 

valorando a súa 

FIB6.6.1. 

Reflexiona por 

escrito sobre as 

posibilidades do 

pensamento 

utópico, e 

argumenta as súas 

CSC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  función, para 

propor 

posibilidades 

alternativas, 

proxectar ideas 

innovadoras e 

avaliar o xa 

experimentado. 

propias ideas.    

a 

b 

c 

d 

e 

h 

B6.18. Legalidade 

e lexitimidade. 

B6.7. Distinguir 

os conceptos de 

legalidade e 

lexitimidade. 

FIB6.7.1. Describe 

e compara os 

conceptos de 

legalidade e 

lexitimidade. 

CCL 

CSC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

h 

p 

B6.19. Capacidade 

simbólica. E. 

Cassirer. 

B6.20. 

Creatividade. H. 

Poincaré. 

B6.8. Recoñecer a 

capacidade 

simbólica como 

elemento 

distintivo da 

especie humana. 

FIB6.8.1. Explica 

as teses 

fundamentais de E. 

Cassirer sobre a 

capacidade 

simbólica humana, 

e as de H. Poincaré 

sobre o proceso 

creativo. 

CCEC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Cuestión 

temática 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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b 

d 

e 

h 

n 

p 

B6.21. Estética 

filosófica: función 

e características. 

B6.22. A arte 

como instrumento 

de comprensión e 

expresión 

simbólica da 

realidade. 

B6.23. A estética 

filosófica e a 

capacidade 

simbólica do ser 

B6.9. Coñecer o 

campo da estética, 

reflexionando 

sobre as 

contribucións 

filosóficas 

realizadas por tres 

das construcións 

simbólicas 

culturais 

fundamentais. 

FIB6.9.1. 

Comprende e usa 

conceptos como 

estética, 

creatividade, 

creación, símbolo, 

signo, arte, 

experiencia 

estética, mímese, 

beleza, gusto, 

subxectividade, 

xuízo estético e 

vangarda. 

CCL 

CCEC 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

Lista de 

definicións 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 humano. A 

realidade desde a 

arte, a literatura e 

a música. 

 FIB6.9.2. Contrasta 

e relaciona 

algunhas 

construcións 

simbólicas 

fundamentais no 

contexto da cultura 

occidental, e 

analiza, de xeito 

colaborativo, textos 

literarios, audicións 

musicais e 

visualizacións de 

obras de arte para 

explicar os contidos 

da unidade. 

CAA 

CCEC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

a 

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B6.24. Relación 

da arte coa ética, 

co coñecemento e 

coa técnica. 

B6.10. Relacionar 

a creación artística 

con outros campos 

como o da ética, o 

coñecemento e a 

técnica. 

FIB6.10.1. Diserta 

sobre a relación e a 

posibilidade 

transformadora da 

realidade humana, a 

creación artística, a 

ciencia e a ética. 

CSC 

CCEC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

d 

e 

h 

n 

p 

B6.25. 

Sentimento, 

experiencia e 

xuízo estético. 

Beleza. Creación 

artística e 

sociedade. 

Abstracción 

artística e 

pensamento 

metafísico. A arte 

como 

xustificación ou 

como crítica da 

realidade. 

B6.26. Filosofía e 

B6.11. Analizar 

textos en que se 

comprenda o valor 

da arte, a literatura 

e a música como 

vehículos de 

transmisión do 

pensamento 

filosófico, 

utilizando con 

precisión o 

vocabulario 

específico propio 

da estética 

filosófica. 

FIB6.11.1. Coñece 

e describe algúns 

dos elementos 

fundamentais da 

reflexión estética 

sobre a arte, 

analizando textos 

significativos de 

filósofos como 

Platón, Schelling, 

Hume, Kant, 

Nietzsche, Walter 

Benjamin, 

Gadamer, Marcuse 

ou Adorno, entre 

outros, e aplica esas 

CCEC  

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Comentario 

de texto 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 



99  

 

 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 arte. Filosofía e 

literatura. 

Filosofía e música. 

 ideas ao estudo de 

diversas obras de 

arte. 

   

FIB6.11.2. Entende 

o valor filosófico da 

literatura, 

analizando textos 

breves de 

pensadores e 

literatos como 

Platón, Santo 

Agostiño, Calderón 

de la Barca, Pío 

Baroja, A. 

Machado, Voltaire, 

Goethe, Sartre, 

Unamuno, Borges 

ou Camus, entre 

outros. 

CCEC  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.11.3. Coñece 

a visión filosófica 

da música a través 

da análise de textos 

filosóficos sobre as 

visións dos 

pitagóricos, de 

Platón, 

Schopenhauer, 

Nietzsche ou 

Adorno, entre 

outros, así como 

mediante audicións 

significativas. 

CCEC 50% 

Exame 
PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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b 

d 

e 

m 

p 

B6.33. A filosofía 

e a empresa como 

proxecto racional. 

B6.17. Coñecer as 

posibilidades da 

filosofía na 

creación dun 

proxecto, en xeral, 

e no ámbito 

empresarial en 

FIB6.17.1. Utiliza 

conceptos con 

sentido filosófico e 

aplícaos ao 

contexto 

empresarial: 

principios, saber, 

CSIE 

E 

 

 
 

50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  particular, e 

valorar o seu 

papel potenciador 

da análise, a 

reflexión e o 

diálogo. 

orde lóxica, 

finalidade, 

demostración, 

razoamento, 

indución, dedución, 

argumentación, 

sentido, significado, 

creatividade, 

diálogo, 

obxectivo/subxectiv 

o, emocións, 

globalidade e valor, 

entre outros. 

   

b 

e 

m 

p 

B6.34. O modo 

metafísico de 

preguntar para 

deseñar un 

proxecto vital e de 

empresa. 

B6.35. Os 

procesos de 

cuestionamento e 

a importancia da 

definición de 

obxectivos. 

B6.18. 

Comprender a 

importancia do 

modo de 

"preguntar 

radical" da 

metafísica para 

proxectar unha 

idea ou un 

proxecto vital ou 

empresarial, 

facilitando os 

procesos de 

cuestionamento e 

definición das 

preguntas radicais 

e as respostas a 

estas. 

FIB6.18.1. Formula 

correctamente os 

interrogantes 

filosóficos radicais 

que deben estar na 

base da creación 

dun proxecto, tanto 

vital como laboral, 

como "que son?", 

"que fago?", "por 

que?", "para que?", 

"cal é o meu 

obxectivo?", "cal é 

o seu sentido, a súa 

razón de ser?", etc., 

e saber argumentar 

a defensa das 

respostas. 

CSIE 

E 

CSC 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

m 

p 

B6.36. Proceso de 

análise racional do 

conxunto dun 

sistema, dos 

elementos que o 

integran e da orde 

racional que 

subxace á 

estrutura lóxica 

B6.19. 

Comprender o 

valor da teoría do 

coñecemento, a 

razón crítica e a 

lóxica para 

introducir 

racionalidade na 

orixe e no 

FIB6.19.1. Deseña 

un proxecto vital ou 

empresarial, sobre a 

base da filosofía, 

valorando a íntima 

relación entre os 

pensamentos e as 

accións, entre a 

razón e as 

CSIE 

E 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 
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 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

 dun proxecto, vital 

e empresarial. 

desenvolvemento 

dun proxecto. 

emocións, a través 

do diálogo, da 

argumentación e a 

linguaxe filosófica. 

   

b 

e 

m 

B6.37. 

Importancia do 

diálogo e da 

defensa 

argumentativa de 

proxectos, fins e 

medios. 

B6.20. Valorar as 

técnicas do 

diálogo filosófico, 

a argumentación e 

a retórica para 

organizar a 

comunicación 

entre as partes e a 

resolución de 

negociacións e de 

conflitos, para 

xerar diálogo 

baseado na 

capacidade de 

argumentar 

correctamente, 

para definir e 

comunicar 

correctamente o 

obxectivo dun 

proxecto. 

FIB6.20.1. Coñece 

e utiliza as 

ferramentas da 

argumentación e o 

diálogo na 

resolución de 

dilemas e conflitos 

dentro dun grupo 

humano. 

CSC  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

a 

m 

n 

B6.38. Deseño 

dun proxecto vital 

e laboral. Papel da 

Estética no 

desenvolvemento 

do pensamento 

creativo e 

innovador. 

B6.21. Valorar a 

capacidade da 

estética filosófica 

para favorecer o 

pensamento 

creativo e 

innovador que 

permite adaptarse 

e anticiparse aos 

cambios, xerando 

innovación e 

evitando o 

estancamento, 

valorando así a 

función e a 

FIB6.21.1. Valora a 

posibilidade de 

crear tarefas 

innovadoras, 

valorando a función 

e a importancia das 

persoas 

emprendedoras e 

innovadoras para a 

construción e o 

avance dunha 

cultura, e a 

transformación da 

realidade. 

CSIE 

E 

 

 
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 



103  

 

 Filosofía. 1º de bacharelato TERCEIRO TRIMESTRE 

O 

bx 

ec 

ti 

vo 

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Comp 

etenci 

as 

clave 

Grao 

mínimo 

para 

superar 

a área 

Indicado 

r 

mínimo 

de logro 

Instrumento 

s de 

avaliación / 

Procedemen 

tos de 

avaliación 

(%)* 

  importancia das 

persoas 

emprendedoras e 

innovadoras para a 

construción e o 

avance dunha 

cultura, e a 

transformación da 

realidade. 

    

a 

b 

c 

f 

m 

p 

B6.39. 

Importancia da 

ética para 

establecer o 

sistema de valores 

no traballo. 

B6.22. 

Comprender e 

apreciar a función 

axiolóxica da ética 

para establecer un 

sistema de valores 

que permita 

mellorar o clima 

laboral, 

comprendendo 

que os valores 

éticos son clave 

para lograr o 

equilibrio entre 

innovación, 

sustentabilidade e 

competitividade. 

FIB6.22.1. Realiza 

un decálogo de 

valores éticos que 

deben rexer no 

mundo laboral e de 

cara á sociedade e á 

natureza. 

CSC 50% 

Exame 
PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

FIB6.22.2. Valora e 

diserta sobre a 

importancia do 

traballo para 

desenvolvernos 

como seres 

humanos, para o 

avance dunha 

cultura e para 

transformar a 

realidade. 

CSC  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

b 

m 

p 

B6.40. Razón 

crítica en tanto 

que reguladora da 

acción humana. 

B6.23. Coñecer e 

valorar a 

importancia da 

razón crítica para 

o avance dun 

proxecto persoal e 

colectivo. 

FIB6.23.1. 

Comprende e 

valora a 

importancia da 

razón crítica para o 

avance dun 

proxecto persoal e 

colectivo. 

CSC  
50% 

Exame 

PROCEDE 

MENTOS 

Produción 

dos Alumnos 

INSTRUME 

NTO: 

Exame 

 

3.5. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 
 

Por outra banda, para que os estudantes alcancen unha actitude crítica e reflexiva, débeselles dotar 
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das ferramentas necesarias para a expresión do propio pensamento. O esquema ensino-aprendizaxe 
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que se utilizará persegue este obxectivo ao poñer a aprendizaxe dos conceptos en íntima relación coa 

actividade practica de expresar as ideas persoais facendo uso das ferramentas de traballo intelectual 

tradicionalmente usadas no quefacer filosófico (comentario de texto, disertación, recesión, valoración 

de dilemas morais...) . O obxectivo fundamental será o de estimular ao alumnado a pensar de modo 

autónomo, aprendendo filosofía á vez que filosofan e tratando de fundamentar o que digan ou 

escriban. Parece, en efecto, que a mellor demostración de que un alumno sabe aquilo que debe saber 

é a súa capacidade para manexar criticamente a información na análise dun problema concreto. 

 

As ferramentas básicas serán as seguintes: 

A aula ordinaria seguirá unha metodoloxía maiéutica: 

Explicación por parte do profesor dos contidos de cada bloque. Utilizando esquemas dos contidos. 

O alumnado teñen só unha clase presencial á semana. 

As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación de 

competencias traballadas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as 

metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta materia deberán orientarse a: 

-Potenciar unha autonomía progresiva, por parte dos alumnos, na obtención, análise e procesamento 

da información referida ás cuestións e problemas propostos. 

-Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver estratexias 

de conceptualización, información e comunicación intelectual. 

-Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan aplicadas 

á vida real ou virtual. 

-Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións orais 

e escritas. 

-Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e esixir uns niveis de rigor lóxico e de coherencia 

argumentativa tanto nas producións orais coma nas escritas. 

-Manter unha perspectiva histórica que permita rastrexar as orixes das cuestións filosóficas ou 

ideolóxicas sometidas a elaboración, análise ou debate 

-Ofrecer instrumentos e estratexias de autoanálise e autoavaliación para detectar os avances e 

carencias no proceso de aprendizaxe. 

-Actuar seguindo pautas de estándares profesionais na esixencia do traballo individual e colectivo: 

puntualidade, dedicación, actitude, rendementos, seguimento das instrucións de traballo, resultados 

materiais e formais, etc. 
 

3.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR 

Os materiais e recursos didácticos a utilizar serán os propostos para o Bacharelato semipresencial das 

guías publicadas pola Consellería de Educación para a ensinanza de adultos. Estarán a disposición do 

alumnado na Aula Virtual do curso e serán fundamentalmente: 

 Apuntes en pdf, para descargar na aula virtual ou en papel para aquel alumnado que así o 

requira ou para suplir as deficiencias que o alumnado poda ter de acceso á rede no seu 

domicilio. 

https://guiasbac.iessanclemente.net/ 

Non é necesario o uso dun libro de texto, pero o profesor poderá recomendar algún no caso de que o 

alumnado así o requira. 

 

3.7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

3.7.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios que se establecen a continuación están orientados a comprobar o grao de consecución, 

por parte do alumnado, dos contidos e estándares de aprendizaxe prescritos no currículo. Estes 

criterios concrétanse metodoloxicamente no desenvolvemento de oito tipos de acción diferentes que 

se repiten a través de todo o currículo e que aquí recollemos de forma global, facendo explícito os 

https://guiasbac.iessanclemente.net/
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criterios de avaliación pormenorizados que describe o currículo. Así, en cada avaliación se avaliará 

tendo en conta estes oito criterios, aínda que se deberá ter en conta que, tanto o proceso de aprendizaxe 

como as accións nas que este se pon de manifesto, son sempre complexas; de aí que cada criterio 

deba ser tomado como un complemento dos outros, como unha perspectiva desde a que completar 

todo o proceso de avaliación da aprendizaxe. 

 

a) Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e breves, 

pertencentes a pensadores/as destacados/as. (B1.1./ B.2.5./ B.3.3/B3.6./B4.5./ B6.11./) 

b) Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na 

unidade, de forma oral e escrita, con claridade e coherencia. (B1.4./B1.2./ 

B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./) 

c) Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes. (B1.3./ B1.4./B1.2./ 

B.3.2/B5.3./B5.7./B6.6./ B6.12./ B6.16./) 

d) Elaborar de xeito colaborativo esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 

outros procedementos útiles, mediante o uso de medios e plataformas dixitais. 

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

B2.2./B.3.1./B3.7/B4.1/B4.1/B4.3/B5.1./B5.2/B5.5./B5.6./B5.8./B6.1./B6.2./B6.3./B 

6.4./B6.5./ B6.8./ B6.9./ B6.13./ B6.14./ B6.15./) 

f) Incorporación significativa do vocabulario técnico introducido e comprobar o nivel 

de precisión, exactitude e rigor no seu uso tanto oral como escrito. (B2.4./B3.4/ 

B6.7./ 

g) Aplicar os coñecementos ao do contorno vital así tomar conciencia acerca da 

utilidade dos saberes académicos. (B3.5./B5.4/ B6.10./ B6.17./ B6.18./ B6.19./ 

B6.20./ B6.21./ B6.22./ B6.23./ 

h) Corroborar o grao de adquisición dunha perspectiva histórica que permita situar as 

ideas e acontecementos nun esquema xeral no que se integre a historia do 

pensamento en Occidente.(B2.3./ (B2.1./ B2.2./ B.3.1./ B3.7/B4.1/ B4.1/ B4.3/B5.1./ 

B5.2/B5.5./ B5.6./ B5.8./ B6.1./B6.2./B6.3./B6.4./B6.5./ B6.8./ B6.9./ B6.13./ 

B6.14./ B6.15./ 

 

3.7.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A proposta de valoración numérica dos resultados da avaliación, tendo en conta que é Educación 

semipresencial de adultos, establecerase segundo as pautas seguintes: 

 

A corrección das probas escritas sobre os contidos con arreglo aos estándares de aprendizaxe e o 

instrumento de avaliación correspondente (exame), suporán o 80% da cualificación global (ata 8 

puntos). Como mínimo realizarase unha proba ou exame trimestral.  

O 20% restante da cualificacion reservarase para as actividades que deben realizar na casa e que 
consistirán tamén en prácticas de comentario de texto ou actividades de reforzo dos contenidos e 
investigación filosófica.  
Para alcanzar o nivel de suficiencia (5 puntos) farase a media destes dous aspectos tendo que acadar 

polo menos o nivel de suficiencia (metade da puntuación SEN REDONDEO) no exame. 

Cando se produza unha avaliación negativa, as actividades de recuperación consistirán nunha proba 

de recuperación tras cada avaliación. Nese exame entrará a totalidade dos contidos expostos no 

trimestre correspondente, pero ainda así seguirán vixentes as porcentaxes anteriores de modo que 

tamén contará a media das actividades entregadas.  
 

***A falta de asistencia aos exames non é recuperable, salvo en caso de xustificación documental 

médica (en caso de enfermidade) ou de institución oficial (no caso de non asistencia por causas non 

médicas). A recuperación dos exames aos que se faltou por causa xustificada farase antes da 



107  

avaliación, de ser posible, ou posteriormente e farase contar a avaliación no caderno do profesor. 

 

Instrumentos de Avaliación 
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Exames escritos relativos aos contidos de cada avaliación. 

 

3.7.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Para superar a materia deberá obterse cando menos a cualificación de 5 puntos no cálculo da media 

das 3 avaliacións, sempre e cando en ningunha delas teña unha nota inferior a 3, calculada a partir 

das cualificacións SEN REDONDEO obtidas en cada avaliación ou nos exames de recuperación 

correspondentes. 

 

3.7.4. AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS 

O alumnado que non supere o curso na avaliación ordinaria do curso, terá en xuño un exame final de 

TODOS OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE DO CURSO. 

A cualificación do exame establecerase sobre 10 puntos e o alumno/a deberá conseguir cando menos 

5 para superar a materia. 

 

3.8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO EA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 Coa finalidade de constatar a mellora na aprendizaxe do alumnado realizárase unha 

avaliación inicial no mes de Setembro que recolla o grao de consecución das competencias 

básicas e a capacidade de recepción de contidos filosóficos por parte do alumnado (lectura 

de textos complexos, capacidade argumentativa, nivel moral, capacidade de 

reflexión).Esta proba realizarase oralmente. 

 Na memoria final indicarase o grao de mellora nas diferentes competencias en cada grupo 

académico e de non constatarse a mellora indicaranse as posibles causas dilo. 

 Realizarase unha valoración dos tempos dedicados a cada unidade didáctica e os 

obxectivos acadados nela, así como os problemas atopados no seu desenvolvemento. 

 Finalmente realizarase unha avaliación por parte do alumnado sobre o desenvolvemento 

da materia, grao de dificultade, problemas acadados, avaliación do material, etc, que se 

incorporará á memoria final do Departamento. 

 

3.9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Ó ser inicio da etapa de bacharelato, non hai alumnado de primeiro con materias pendentes de cursos 

anteriores. Ademais, nos centros de adultos a consideración de “materia pendente” non existe como 

tal, polo que o alumnado é tratado do mesmo xeito independentemente da súa pertenza a primeiro ou 

a segundo de bacharelato. 

 

3.10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 

ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS PARA SUPERAR A 

MATERIA 
 

Esta materia non é unha materia de continuidade polo que non precisa deste tipo de proba. 

 

3.11. DESEÑO DAAVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS 

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 
 

Para levar a cabo a avaliación inicial do alumnado se proporá a lectura dun texto con conceptos 

filosóficos básicos e se pedirá a resposta a unha serie de cuestións que tentarán valorar a súa 

capacidade de análise e síntese e captación da información. 

Sobre a lectura de ese texto se pedirá ao alumno que: 

 

 seleccione e subliñe a tese principal e as subsidiarias 

 exprese en un texto mínimo o sentido que tenta transmitir o texto 
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 defina os conceptos máis relevantes 

 elabore un esquema coa relación entre os conceptos fundamentais do texto. 

 explique a súa posición respecto ao problema de forma que permita valorar a 

súa capacidade argumental. 

 propoña un exemplo extraído da literatura, o cine, a arte, a política que 

explique e poña de manifesto a relación entre o problema filosófico e a 

cultura actual. 

 

O exercicio valorárase de acordo aos estándares de aprendizaxe do bloque 1 do currículo Contidos 

transversais de acordo á seguinte rúbrica: 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
TRANSVERSAIS 

nulo Básico bo avanzado 

lectura comprensiva de textos     

Análise crítico e identificación de 
teses filosóficos 

    

Elabora e comprende o vocabulario 
básico 

    

Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuais 

    

Creación autónoma e propia     

Organización ordenada do texto 
escrito 

    

Uso dos recursos retóricos e lóxicos     

Comprensión de problemas filosóficos     

 

En función dos resultados desta proba adaptaranse as actividades propostas nas unidades didácticas 

e as tarefas finais propostas para cada avaliación. 

 

3.12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Proporanse medidas de reforzo mediante lecturas, vídeos e outros materiais complementarios para 

aqueles alumnos que teñan dificultades coas competencias básicas. Os alumnos dispoñen dunha hora 

semanal de titoría onde poden consultar, de forma máis individualizada, as súas dúbidas. 

 

3.13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Os elementos transversais do currículo da materia de Filosofía serán os establecidos no currículo 

oficial da materia e expostos no Bloque 1: Contidos transversais. Son os seguintes: 

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores destacados, identifica a 

problemáticas fundamentais da Filosofía e as solucións expostas 

FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita con claridade e coherencia 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza a información usando diferentes elementos (textos, vídeos, 

webs..). 

FIB1.3.2. Construción de listas de vocabulario básico para a filosofía e elaboración de mapas e 

esquemas 

FIB1.4.1. Elaboración de táboas cronolóxicas que aseguren unha correcta comprensión da liña 

histórica do pensamento occidental. 
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3.14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
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Neste curso o Departamento de Filosofía realizará as seguintes actividades: 

 

1. Visita á Audiencia Provincial para ver un xuízo.Actividade organizada polo Equipo de 

Normalización Lingüística. 

 

3.15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOSACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA. 
 

A fin de poder mellorar a programación didáctica dos anos vindeiros: 

 Recoller na memoria final do curso os resultados da avaliación do alumnado por 

materias e cursos 

 Realizar unha valoración para seleccionar as achegas do alumnado que poidan 

incorporarse á programación do ano vindeiro. 

 Realizarase unha comprobación dos indicadores seguintes: 

 

 Escala 
1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas a partir dos elementos 
do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas. 

    

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación. 

    

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto     

11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba. 

    

12. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 
probas, traballos, etc. 

    

13. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha avaliación. 

    

14. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final     

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

16. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

 

 

3.16. PLAN LECTOR 

O proposto para o Plan Lector del Centro 

 

3.17. PLAN TIC 
 

Uso e manexo da información en contextos dixitais 
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CO COVID. 

 
A pesar da mellora respecto á pandemia do COVID-19, debemos ter en consideración os diferentes 

escenarios que poden xurdín por mor da enfermidade e seguir cos mesmos protocolos este presente curso. 

Por tal motivo, usaremos a aula virtual de forma asidua, subindo nela traballos para o alumnado, etc. Todo 

isto co motivo de fondo de, nun novo caso de confinamento, poder avaliar, subir apuntes, textos, vídeos, 

recomendacións e demais ao alumnado; para que este non perda o ritmo do curso e poda seguir as clases 

de forma telemática. De ser o caso, tamén se usarían outros medios dixitais como por exemplo clases online 

ou vídeos didácticos sobre a materia. É dicir, utilizaremos o recurso da aula virtual como un lugar común 

de ensinanza dende o cal, se se dera a situación, poder seguir traballando coalumnado e poder, así mesmo, 

avalialo a través de diversos instrumentos ligados á mesma. 


