
   HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º de BACH.:

   Non utilizaremos libro de texto, senón material mecanografiado e enviado aos alumnos ao blog de
Blogger “Buzón de Filosofía”, incluíndo enlaces a lugares de internet  (PROXECTO LECTOR,
PROXECTO TIC) ) utilizando o servicio Google Drive (PROXECTO TIC),  ou reprografiado e
facilitado  polo  profesor,  en  castelán  por  decisión  do  claustro  deste  IES  (PROXECTO
LINGÜÍSTICO).  Na  aula  –e  fóra  dela-  é  imprescindible  a  lectura  de  textos  dos  autores
fundamentais do curso, e doutros complementarios, entre os que non descartamos escritores ou
periodistas (PROXECTO LECTOR).
   Traballar a técnica do comentario de texto durante todo o ano, na aula e fóra dela, é fundamental,
e probablemente a parte máis esencial, polo que un alumno non pode estar en condicións de aprobar
a asignatura se non domina tal técnica a un nivel minimamente aceptable (p.ex., que non confunda
comentar un texto con reproducir mecanicamente certa cantidade de información memorizada).
    Polo demais, o profesor desta materia debe ter en conta a falta, falando en termos xerais, tanto de
hábito de lectura e escritura dos alumnos deste IES -incluso os de segundo de bacharelato-, os
enormes ocos que padecen do que podemos chamar “cultura xeral” (sobre ciencia, política, historia
e o que significa ser seres históricos, arte, xeografía, literatura, relixións, incluída a católica, etc.) e
unha certa desmotivación á hora de escoller asignaturas como ésta, que son escollidas máis por
descarte  doutras  que por real  interese.  A esas  tres  cousas  cabe talvez engadir  unha cuarta,  que
dalgún xeito resume as tres anteriores: outra vez en xeral e con valiosas excepcións, os alumnos de
segundo deste IES non son conscientes do que significa o “espírito ilustrado” nin que relación pode
ter cos seus estudios de bacharelato e a súa propia vida. Estes catro puntos, polo tanto,  debe telos
presente o profesor á hora de explicar os contidos e actitudes desta Historia da Filosofía, pois doutro
xeito a comunicación real deses contidos e actitudes será imposible. O problema aumenta  pola falta
de conciencia histórica que estes alumnos, deste IES ou destas xeracións post-ESO, arrastran en
todos os seus xuízos e prexuízos. Iso fai máis difícil se cabe presentar  a filosofía como un saber que
cambia ao longo da... historia.
 
    a) Obxectivos xerais:
   a) Coñecer/comprendelos diferentes temas, autores e escolas da historia da filosofía;
   b) comprendela relación entre os problemas/teorías expostos no contexto histórico propio;
   c)  comprender  a  historia  da  filosofía  como  un  avance  en  espiral,  onde  os  problemas  son
retomados cun crecente nivel de radicalidade metodolóxica;
   d) recoñecer os problemas filosóficos vistos en 1º bach.. como xurdidos ó longo da historia;
   e) comprender os problemas filosóficos fundamentais da historia e recoñecela súa trascendencia
para comprendelo mundo actual;
 f)  aprender  a  ler  e  comentar  textos  filosóficos  coa  capacidade  crítica  que  permita  a  súa
interpretación, a súa comparación e a súa localización;
   g) asimilar comprensivamente os conceptos filosóficos máis importantes, e utilizalos;
   h) aprender a analizar e expoñer adecuadamente,  oralmente ou por escrito,  os problemas ou
teorías filosóficos vistos, con rigor conceptual e lóxico;
   i) desenvolver a actitude crítica ante opinións contrapostas;
   j) comprender e valorar o desenvolvemento das ideas como un continuado esforzo racional, e
comprender/valorar que o diálogo racional é a súa orixe;
   k) valoralo debate de posicións contrapostas como medio para practicar o respecto ós demais
e a tolerancia positiva contra calquera forma de discriminación.

     b)  Competencias clave: 

   Esta asignatura contribúe á adquisición das sete competencias abaixo especificadas, e todas elas
considerámolas en xeral, inevitablemente vencelladas a todos os temas pois tratan dun saber crítico
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unido a aparición da democracia, o dominio da palabra, o desenvolvemento da persoa e o respecto
aos demais:

   1) Competencias sociais e cívicas: adquisición de habilidades para vivir en sociedade e exercer a
cidadanía  democrática:  participar,  tomar  decisións,  elixir  a  forma  axeitada  de  comportarse  e
responsabilizarse das consecuencias. 

   2)  Desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a aprender:  facilita  o  recoñecemento  das
propias capacidades, carencias e habilidades; permite exercitar a lectura, escritura e expresión oral,
e a selección da información. (Os comentarios críticos de textos, traballos, debates e as diversas
actividades escritas vémolos en relación directa con esta competencia).

   3) A competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor  desenvolve a  autonomía e
iniciativa persoal, sobre todo insistindo na análise e crítica dos textos, autores e  problemas, fuxindo
da reprodución mecánica escrita ou oral de tópicos memorizados acriticamente.

   4) Diálogos, debates e actividades escritas contribúen á competencia básica en comunicación
lingüística, e practicar a escoita, exposición e argumentación, verbalizar conceptos, formar xuízos e
estruturalos de forma coherente, e todo isto é propio de todos os temas.

  5)  A necesidade de buscar,  analizar,  sintetizar  e  relacionar  a  información de distintas  fontes,
contribúe a desenvolver a competencia no tratamento da información e competencia dixital, que o
docente potenciará na propia aula con textos, pizarra dixital e a rede, poñendo en relación os temas
e autores con material videográfico de valor, e brindando a posibilidade do diálogo sobre eles.O
mesmo cabe dicir  da busca na casa de información na rede sobre,  con orientacións previas do
docente e un diálogo posterior colectivo da pertinencia do uso de determinadas fontes ou outras.

   6) O desenvolvemento de habilidades sociais para a convivencia nunha sociedade plural esixe
apreciar o feito cultural nas súas diversas manifestacións, e mellorar a competencia en conciencia e
expresións culturais. E dado que esta asignatura chámase non Filosofía, senón Historia da Filosofía,
e a cultura e as culturas están sometidas ao cambio histórico, cada un dos temas está intimamente
relacionado con esta competencia. Ao mesmo tempo, os temas da Grecia antiga e os da Ilustración,
así como o de Marx, Nietzsche, Ortega e a Escola de Frankfurt ofrecen valiosas oportunidades cos
seus textos, temas, autores e problemas para desenvolver no alumno esta competencia.

   7) Ser consciente da importancia do uso responsable dos recursos naturais e da necesidade dun
consumo  responsable  e  unha  forma  de  vida  saudable  contribúe  a  competencia  matemática  e
competencia en ciencias e tecnoloxías, así como acceder de forma razonable e crítica a internet para
buscar información e saber seleccionala e utilizala debidamente. E sabido é se miramos os contidos
desta asignatura que a aparición, desenvolvemento e cambion da ciencia está xa presente nos dous
temas  de  Grecia,  no  da  Idade  Media  co  nominalismo,  no  tema da  Modernidade,  nos  dous  da
Ilustración, no de Marx e Nietzsche, e no de Ortega e Frankfurt. É dicir, en case todos eles. Polo
demais, sobre os excesos da ciencia e a tecnoloxía temos textos, problemas e autores suficientes no
tema de Marx, Nietzsche, Ortega e a Escola de Frankfurt, por non falar da cara heideggeriana de
Vattimo ao final  do derradeiro tema da asignatura.  Sobre o uso de internet  na aula,  ver  arriba
competencia número 5, competencia dixital.
   
   c) Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe. Competencias:
   A continuación engadimos o cadro onde, seguindo as indicacións da LOMCE e as orientacións e
condicións da CIUG de cara ás PAAU, especificamos, do Tema 1 (Platón) ao Tema 8 (Ortega e a
filosofía do s. XX), os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias clave de cada un
deses oito temas:
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1 (Tema 0): Contidos transversais

 b
 d
 e
 h

1. Comentario de texto. 

2. Diálogo  e argumentación.

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.

1.1.  Comprende  o  sentido
global  dos  textos  máis
salientables  dos  autores
estudiados,  recoñecendo  a
orde  lóxica  da
argumentación e  as
formulacións que  se
defenden,  e  é  quen  de
transferir os coñecementos a
outros autores ou problemas.

 CCL

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

1.3. Argumenta a explicación
das  ideas  do  texto,  en
relación  coa  filosofía  do
autor  e  os  contidos
estudiados.

 CAA

 CCL

 a
 b
 c
 d
 e

2. Diálogo e argumentación. 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.

   2.1.  Argumenta  as  súas
propias opinións   con claridade
e  coherencia,  tanto  oralmente
como por escrito.

 CCL
 CSIEE

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

 b
 d
 e
 g
 m

3.  Ferramentas  de
aprendizaxe  e  investigación
da filosofía.

3. Aplicar adecuadamente as
ferramentas  e  os
procedementos  do  traballo
intelectual  á  aprendizaxe  da
filosofía, realizando traballos
de  organización  e
investigación dos contidos.

3.1.  Sintetiza  correctamente
a filosofía de cada autor con
resumos  dos  seus  contidos
fundamentais,  e  clasifícaos
nos  núcleos  temáticos  de
realidade,  coñecemento,  ser
humano, ética e política.

 CAA

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

3.3.  Selecciona  información
de  distintas  fontes,
bibliográficas  e da rede con
conciencia das fontes fiables.

 CD

3.4.  Realiza  redaccións,  CSIEE
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

disertacións,  traballos  de
investigación  e  proxectos
que  impliquen  un  esforzo
creativo  e  unha  valoración
persoal  dos  problemas
filosóficos  formulados  na
historia.

 d
 g
 m

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

4. Utilizar as tecnoloxías da
información  e  da
comunicación na realización
e na exposición dos traballos
de investigación filosófica.

4.1.  Utiliza  as  ferramentas
informáticas  e  da  rede  para
realizar os traballos.

 CD

   4.2.  Realiza  buscas
avanzadas en internet sobre os
contidos  da  investigación,  con
conceptos adecuados.

 CD

4.3.  Colabora  en  traballos
colectivos  de  investigación
sobre  os  contidos  da
signatura  usando  a
informática e a rede.

 CD

Bloque 2, Temas 1-2. A filosofía na Grecia antiga: Platón (Tema 1) e Aristóteles (Tema 2)

 b
 c
 d
 e
 h

1.  Paso  de  mito  ao  logos.
Orixe  da  filosofía  grega:
Grecia  arcaica;  os
presocráticos:  noción  de
fysis  e  resposta  á  orixe  do
cosmos.
2.  Grecia  clásica  e
democracia:  sofistas  e
convencionalismo
democrático e relastivismo. 
3. Dialéctica socrática.
4.  Platón:  Autor  e  contexto
histórico-cultural.  Teoría das
Ideas:  ontoloxía  e
coñecemento;  dualismo
antropolóxicoo;  virtudes
éticas e políticas.

1.  Coñecer  a  orixe  da
filosofía  en  Grecia  e
comprender  o 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.

1.1.  Utiliza  conceptos  de
Platón  como  Idea,  mundo
sensible,  mundo  intelixible,
Ben,  razón,  doxa,  episteme,
universal,  absoluto,
dualismo,  reminiscencia,
alma,  imitación-copia,
virtude  e  Xustiza,  entre
outros, e aplícaos con rigor.

 CCL

1.2.  Entende  e  explica  con
claridade,  tanto  na  linguaxe
oral  como  na  escrita,  as
teorías  fundamentais  da
filosofía  platónica,
analizando  a  relación  entre
realidade  e  coñecemento,  a
concepción  dualista  do  ser
humano  e  a  dimensión
antropolóxica  e  política  da
virtude.

 CCL

1.3.  Distingue  as  respostas
da  corrente  presocrática  en
relación á noción de fysis e 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
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

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,  a
teoría política de A República
como precedente da teoría do
contracto  social  posterior,  o
sentido do gobernante  sabio
ou a súa defensa da inclusión
das  mulleres  no  proxecto
social platónico.

 CSC

 b
 d
 e
 h

5.  Física,  atomismo  e
mecanicismo de Demócrito.
6.  Aristóteles:  autor  e
contexto  histórico-cultural.
Problemas da filosofía antiga
e solución de Aristóteles.
7.  Filosofía  de  Aristóteles:
física  e  metafísica.
Coñecemento  e  teoría  da
alma.,  Ética  e  política.
Comparación  coa  filosofía
platónica. 

2.  Entender  o  finalismo  de
Aristóteles,  en  relación  co
pensamento  de  Platón  e  o
mecanicismo  de  Demócrito,
e valorando a súa influencia
no  desenvolvemento  das
ideas  e  cos  cambios
socioculturais  da  Grecia
antiga.

2.1.  Utiliza  con  rigor
conceptos do pensamento de
Aristóteles, como substancia,
episteme,  metafísica,
materia,  forma,  potencia,
acto,  causa,  efecto,
teleoloxía-finalidade,
abstracción,  alma,  felicidade
e virtude, entre outros.

 CCL

2.2.  Comprende  e  explica
con claridade, ora oralmente
ora  por  escrito  as  teorías
fundamentais  de  Aristóteles,
examinando  a  súa
concepción  da  metafísica  e
da  física,  o  coñecemento,  a
ética  e  a  política,  en
comparación coas teorías de
Platón.

 CCL

2.3. Describe as respostas do
mecanicismo  de  Demócrito,
identificando  os  problemas
da  filosofía  antiga,  e
relaciona esas respostas coas
solucións  ofrecidas  por
Aristóteles.

 CAA

2.4. Estima e razoa o esforzo
da  filosofía  de  Aristóteles
por  contribuír  ao
desenvolvemento  do
pensamento  occidental,
valorando  positivamente  a
formulación  epistémica  das
cuestións.

 CMCCT

 d
 e
 h
 l

8.  Doutrinas  éticas
helenísticas:  epicureísmo,
estoicismo e escepticismo.
9. Científicos helenísticos.
10.  A  Biblioteca  de
Alexandría.

3.  Coñecer  as  tres  grandes
escolas  éticas  xurdidas  no
helenismo,  valorar  o  seu
papel  no  contexto  socio-
histórico-cultural da época, e
recoñecer  a  repercusión  dos
grandes  científicos

3.1.  Describe  as  respostas
das  doutrinas  éticas
helenísticas,  e  identifica
algúns dos grandes logros da
ciencia alexandrina.

 CMCCT
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- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

helenísticos,  apreciando  a
gran  importancia  para
occidente  da  Biblioteca  de
Alexandría.

Bloque 3, Tema 3: A teoloxía medieval: Agustín, Aquino e Ockham

 b
 c
 d
 e
 h

1.  Cristianismo  e  filosofía.
Agustín  de  Hipona:  teoría
da  iluminación,  filosofía  da
historia,  o  problema  da
certeza  e  a  defensa  da
liberdade.  O  autor  e  o  seu
contexto.

1.  Explicar  a  orixe  do
pensamento cristián e  o seu
encontro  coa  filosofía  a
través  das  ideas
fundamentais  de  Agustín,
apreciando a súa defensa da
liberdade,  da  verdade  e  do
coñecemento  interior  ou  a
historia.

1.1.  Explica  o  encontro  da
filosofía  e  a  relixión  cristiá
nas súas orixes, a través das
teses centrais do pensamento
de Agustín.

 CCEC

 d
 e
 h

2.  Escolástica  medieval.
Tomé de  Aquino:  relacións
de  razón  e  fe.  Vías  para  a
demostración  da  existencia
de Deus. Lei moral. Relación
coa  filosofía  antiga  e  coa
agustiniana,  a  xudía  e  o
nominalismo. O autor e o seu
contexto.

2. Coñecer a síntese de Tomé
de  Aquino,  en  relación  co
agustinismo, a filosofía árabe
e xudía, e o nominalismo, e
valorar  a  súa  influencia  no
desenvolvemento das ideas e
nos  cambios  socioculturais
do Medievo.

2.1.  Define  conceptos  de
Aquino,  como  razón,  fe,
verdade,  Deus,  esencia,,
Creación, inmortalidade, Lei
Eterna,  lei  natural,  lei
positiva  e  precepto,  entre
outros, e aplícaos con rigor.

 CCL

2.2.  Entende  e  explica  con
claridade,  tanto  na  linguaxe
oral  coma  na  escrita,  as
teorías  fundamentais  da
teoloxía  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.

 CCL

2.3.  Discrimina as  respostas
do  agustinismo,  a  filosofía
árabe  e  xudía,  e  o
nominalismo,  identificando
os  problemas  da  filosofía
medieval,  en  relación  coas
solucións  achegadas  por
Aquino.

 CAA

2.4.  Valora  o  esforzo  da
teoloxía  de  Aquino  por
contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
os  ao  cambios  sociais  da
Idade  Media,  xulgando
positivamente  a
universalidade da lei moral.

 CSC

 d
 e
 h

3.  Crise  da  Escolástica  no
século XIV: nominalismo de
Ockham.  Relacións  entre
razón  e  fe.  Influencia  do
nominalismo  na  ciencia  da
época.

3.  Coñecer  algunha  das
teorías  centrais  do
pensamento  de  Ockham
sobre a separación entre fe e
razón,  a  autonomía  da
filosfía  e  a  ciencia,  e  o

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

 CCEC

6



- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

impulso  recinido  pola
ciencia.

Bloque 4, Temas 4-5: A filosofía na Modernidade e na Ilustración: Descartes, Locke e Hume
(tema 4), e Kant (Tema 5)

 b
 c
 d
 e
 h
 l

1.A  filosofía  no
Renacemento.  Humanismo:
novo  concepto  sobre  a
natureza humana. 
2.  Francis  Bacon.  Os
prexuízos  na  investigación
do coñecemento. 
3.  Implicacións  da
Revolución da Nova Ciencia.
4. Maquiavelo e o “realismo
político”.

1. Comprender a importancia
do  xiro  do  pensamento
occidental  no  Renacemento
como  anticipo  da
Modernidade,  valorando  o
novo  Humanismo,  a  busca
dun método de investigación
científica por Francis Bacon
e  as  implicacións  da
Revolución  Científica,  e
coñecer  as  teses
fundamentais  da  teoría
política de Maquiavelo.

1.1.  Comprende  a
importancia  intelectual  do
novo  paradigma  científico
que se dá no Renacemento, e
describe  as  respostas  da
filosofía  humanista  sobre  a
natureza humana.

 CMCCT

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

 CSC

 b
 c
 d
 e
 h

5.   Descartes no  seu
contexto histórico-cultural.

6.O  método,  o  "cogito"
(coñecemento e realidade) e
o  dualismo  antropolóxico.
Comparación  do  autor  coa
filosofía antiga e medieval, e
relación coa moderna.

2.  Entender  o  racionalismo
cartesiano,  e  valorar  a  súa
influencia  no
desenvolvemento das ideas e
cambios da Idade Moderna.

    2.1. Identifica conceptos de
Descartes como razón, certeza,
método,  dúbida,  hipótese,
"cogito",  idea,  substancia  e
subxectivismo,  entre  outros,  e
aplícaos con rigor.

 CCL

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

2.3.  Identifica  os  problemas
da  filosofía  moderna  e
relaciónaos  coas  solucións
aportadas por Descartes.

 CCEC

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

 b
 c
 d
 e
 h

7.  Ilustración  e  resposta
empirista  ao  racionalismo
cartesiano.  Locke no  seu
contexto  histórico.  O
liberalismo  político  de
Locke..  O  autor  e  o  seu

3.  Coñecer  o  empirismo  de
Hume  en  relación  co
liberalismo  político  de
Locke,  e  valorar  a  súa
influencia  no
desenvolvemento das ideas e

3.1.  Utiliza  conceptos  de
Hume  como  escepticismo,
crítica,  experiencia,
percepción,  inmanencia,
asociación,  impresións,
ideas,  hábito,  contradición,

 CCL

7



- HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º BACHARELATO -

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 l contexto

8.  Hume no  seu  contexto
histórico.   Hume:  o
coñecemento,  crítica  á
causalidade  e  á  substancia.
Emotivismo  moral.
Comparación  coa  filosofía
anterior

os cambios socioculturais da
Idade Moderna.

causa,  crenza,  sentimento,
mérito,  utilidade,  felicidade,
contrato  social,  liberdade  e
deber,  entre  outros,  e  úsaos
con rigor.

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.

 CMCCT

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

3.4.  Valora  o  esforzo  da
filosofía  de  Hume  por
contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
aos  cambios  da  Idade
Moderna,  xulgando
positivamente  a  procura  da
felicidade colectiva.

 CSC

 b
 c
 d
 e
 h

9.  A  Ilustración  francesa.
Rousseau:  a crítica social,  a
crítica  á  civilización,  o
estado de natureza, a defensa
do  contrato  social  e  a
vontade xeral.

4.  Coñecer  os  principais
ideais  dos  ilustrados
franceses,  afondando  no
pensamento  de  Rousseau,
suizo francófono, e valorar a
importancia  do  seu
pensamento  para  o
xurdimento da democracia.

4.1. Comprende os ideais dos
ilustrados  franceses  e  do
suizo francófono Rousseau, e
explica  o  sentido  e
importancia  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

 b
 c
 d
 e
 h

10. A Ilustración e Kant.

11.  Idealismo  trascendental.
Kant:  facultades e límites do
coñecemento humano.
11.  Ética  formal  kantiana  e
paz perpetua.
12.  Comparación  coas
teorías  da  filosofía  antiga,
medieval e moderna.

5.  Comprender  o  idealismo
trascendental  en  relación  co
racionalismo de Descartes  e
o  empirismo  de  Hume,  e
valorar  a  súa  influencia  no
desenvolvemento das ideas e
os cambios socioculturais da
Ilustración.

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

 CAA
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postulado,  liberdade,
dignidade,  persoa,  paz  e
pacto,  entre  outros,  e
utilízaos con rigor.

5.2.  Entende  e  explica  con
claridade,  tanto  na  linguaxe
oral  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.

 CCL

5.3. Describe a teoría política
de  Rousseau,  identificando
os  problemas  da  filosofía
moderna  e  relacionándoa
coas solucións achegadas por
Kant.

 CCL

5.4.  Respecta  e  razoa  o
esforzo da filosofía de Kant
por  contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
aos  cambios  socio-culturais
da Idade Moderna, e valora a
dignidade e a procura da paz
entre as nacións 

 CSC

Bloque 5, Temas 6-7-8. A filosofía contemporánea: Marx (tema 6), Nietzsche (Tema 7),
Ortega e a filosofía do XX (Tema 8):

 b
 c
 d
 e
 h

  1.  Marx,  o  autor  e  o  seu
contexto.   O materialismo
histórico,  a  crítica  ao
idealismo,  á  alienación  e  á
ideoloxía.

2.  Relación  de  Marx  cos
problemas  da  filosofía
contemporánea. 

1.  Entender  o  materialismo
histórico  de  Marx,  en
relación  co  idealismo  de
Hegel  e  con  Feuerbach,  e
valorar  a  súa  influencia  no
desenvolvemento das ideas e
nos  cambios  socioculturais
da Idade Contemporánea.

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
humanismo,  entre  outros,  e
utilízaos con rigor.

 CSC

1.2.  Coñece  e  explica  con
claridade, ora por escrito, ora
oralmente,  as  teorías
fundamentais  da  filosofía
marxiana,  examinando  o
materialismo  histórico  e  a
crítica  ao  idealismo,  á
alienación  e  á  ideoloxía,  e
expón a súa visión humanista
do individuo.

 CCL

1.3.  Identifica  os  problemas
da  filosofía  contemporánea
en  relación  coas  solucións
propostas por Marx.

 CSC
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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

 b
 c
 d
 e
 h

    3.  A  Vontade  en
Schopenhauer

4. Nietzsche, o autor e o seu
contexto: crítica á metafísica,
á  moral  e  ao  cientifismo-
positivismo;  a  noción
perspectivista-pragmatista da
verdade.
5.  O  ultrahome  e  a
transvaloración,  e a vontade
de  poder,  en  comparación
coas  teorías  ao  longo  da
historia da filosofía.
.

2.  Comprender  o  vitalismo
tráxico  de  Nietzsche  en
relación  co  vitalismo
metafísico  pesimista  de
Schopenhauer,  e  valorar  a
súa  influencia  no
desenvolvemento das ideas e
os cambios socioculturais da
Idade Contemporánea.

2.1.  Define  conceptos  de
Nietzsche  como  crítica,
cristianismo, morte de Deus,
perspectiva,  xenealoxía,
transvaloración,  nihilismos,
ultrahome, moral de escravos
e señores, vontade de poder e
eterno  retorno,  entre  outros,
e aplícaos con rigor.

 CCL

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  ao
cientifismo-positivismo,  a
verdade como perspectiva, e
a  afirmación  do  ultrahome,
como  resultado  da
transvaloración  e  a  vontade
de  poder,  en  comparación
coas  teorías  da  historia  da
filosofía.

 CCL

2.3.  Distingue  as  respostas
de  Schopenhauer  na  súa
afirmación  da  Vontade  e
identifica  os  problemas  da
filosofía  contemporánea,  en
relación  coas  solucións
ofrecidas por Nietzsche.

 CCEC

2.4.  Estima  o  esforzo  da
filosofía  de  Nietzsche  por
contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
aos  cambios  culturais  da
Idade  Contemporánea,  e
valora a defensa da liberdade
do  individuo  fronte  ao
excesos do gregario.

 CSC

 b
 c
 d
 e
 h

6.  Ortega y Gasset, o autor
e  o  seu  contexto:  a  súa
relación  co  realismo,  o
racionalismo, o vitalismo ou
o existencialismo.

3. Entender o raciovitalismo
de  Ortega  en  relación  con
Unamuno  e  co  pensamento
europeo,  e  valorar  as
influencias  que  recibe  e  a
repercusión  do  seu
pensamento  no
desenvolvemento das ideas e

3.1.  Utiliza  conceptos  de
Ortega  e aplícaos con rigor,
como obxectivismo, ciencia,
europeización,  filosofía,
mundo,  circunstancia,
perspectiva,  razón  vital,
raciovitalismo,  vida,
categoría,  liberdade,  idea,

 CCL
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a  rexeneración  social,
cultural e política de España,
así  como  o  seu  peso  como
ensaista  e  divulgador  de
ideas.

crenza,  historia,  razón
histórica,  xeración,  home-
masa  e  home  selecto,  entre
outros.

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,
en  relación  co  realismo,  o
racionalismo, o vitalismo ou
o  existencialismo,  entre
outras.

 CCL

3.3.  Respecta  o  esforzo  da
filosofía de Ortega y Gasset
por  contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
cambios  socioculturais  da
Idade  Contemporánea
española,  e  valora  o  seu
compromiso  coa  defensa  da
cultura e da democracia.

 CSC

 b
 c
 d
 e
 h

7.  Escola  de  Frankfurt.  A
crítica  a  razón  ilustrada e  á
idea de progreso.
8.  Racionalidade  dialóxica
de Habermas: os intereses do
coñecemento  e  a  acción
comunicativa.
9. Contribución de Habermas
ao  desenvolvemento  das
ideas  e  aos  cambios  sociais
da Idade Contemporánea.
10.  Pensamento
posmoderno:  principais
teses  dos  filósofos
posmodernos, como Vattimo,
Lyotard  e  Baudrillard,  e
reflexión  sobre  a  súa
vixencia actual.

4.  Coñecer  as  teses
fundamentais  da  Escola
frankfurtiana,  analizando  a
racionalidade  dialóxica  de
Habermas, e valorando a súa
influencia  no
desenvolvemento das ideas e
os cambios socioculturais da
Idade  Contemporánea.
Coñecer as teses esenciais do
pensamento  posmoderno,
identificando  as  teses
fundamentais  de  Vattimo,
Lyotard  e  Baudrillard,  e
valorar  criticamente  a  súa
repercusión  no  pensamento
filosófico actual.

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,  diferencia,
cultura,  texto,  arte,  e
comunicación,  entre  outros,
aplicándoos con rigor.

 CSC

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

4.3. Identifica as respostas da
filosofía  frankfurtiana  e
reflexiona  sobre  elas,
identificando  os  problemas
da filosofía contemporánea.

 CAA

4.4.  Estima  o  esforzo  da
filosofía  de  Habermas  e  do

 CSC
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pensamento posmoderno por
contribuír  ao
desenvolvemento das ideas e
cambios  sociais  da  Idade
Contemporánea,  e  valora  o
seu  esforzo  na  defensa  do
diálogo racional e o respecto
á diferencia.

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

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

   d) Metodoloxía e cualificación:
   Tendo en conta os resultados do curso pasado e a nova situación desta asignatura, e dado que
moitos alumnos -talvez todos- escollen H F non por interese propio senón porque as circunstancias
obrigan (por descarte, porque escoller tal e cal asignatura implica ter necesariamente H F, etc.),
consideramos pertinente ofrecer aos alumnos a posibilidade de escoller entre dous niveis diferentes
en  H F:  a)  o  que  chamaremos  para  entendernos  “Nivel  Básico”  (NB),  para  persoas  que  non
pretenden presentarse á proba de H F nas PAAU; b) o que denominaremos tamén para entendernos
“Nivel Non Básico” (NNB), para persoas que pretenden presentarse á proba de H F nas PAAU. A
diferencia está a) tanto nos contidos dos temas (máis abreviados e simplificados en NB), b) como
nas  probas escritas (no NB terán que saber comentar textos e comentalos, pero non nas probas
escritas  convencionais),  c)  como nas  cualificacións parciais  (avaliacións  I  e  II)  e  final,  pois  o
alumno de NB pode optar como máximo aos seis ou sete puntos, non máis. Os alumnos terán un
período de proba para decidir qué nivel escollen que non debe sobrepasar a data da proba escrita do
Tema 1 (Platón). Calquera alumno que decida ao longo do curso cambiar de nivel, pode, sempre e
cando se comprometa a compensar o non feito no pasado no caso de deixar o NB para pasar ao
NNB.
   Traballos voluntarios: A partir do segundo trimestre, os alumnos que así o desexen e teñan ata
entonces  un mínimo de  “seis” como nota media de  todo o que leven de curso,  serán quen de
apuntarse a estes traballos. Terán que ler un libro da lista que sigue (PROXECTO LECTOR), facer
un resumo detallado e  finalmente  escribir  un comentario  crítico  do libro ben argumentado.  As
indicacións do docente serán dadas ao alumno a medida que avance no seu traballo, que deberá
rematar e entregar na data que se indique. A lista de obras é a seguinte: Lejos de mí, de C. Rosset;
El  mito  de  Sísifo,  de  A.  Camus,  dentro  do  ensaio;  Solaris,  de  S.  Lem;  Crimen  y  castigo,  de
Dostoievski, dentro da novela. Os traballos serán expostos na aula. Independentemente da calidade
do mesmo, soamente os alumnos apuntados ao nivel NNB poderán acceder aos nove ou dez puntos
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a final de curso. Por regra xeral o alumno co traballo ben feito e exposto terá un punto extra na nota
de final de curso (ademais da subida que na avaliación II poda ter polo comezo dese traballo), pero
é condición indispensable ter aprobada a asignatura (é dicir, o traballo non pode ser concibido como
puntos extras para chegar aos cinco puntos. O alumno debe manterse sempre no mínimo dos cinco
con cinco puntos de media para poder entregar e expoñer. Se non, non pode).
   A proba escrita convencional de cada tema non sobrepasará o sesenta por cento do total da nota
dese tema. O corenta por cento será conseguida no día a día nas diferentes actividades de aula e de
fóra  de  aula,  así  como coa  asistencia  “activa”  do  alumno (é  dicir,  participativa,  respectando a
puntualidade,  etc.),  pero  sempre e  cando a proba escrita  do tema estea aprobada (se consiga a
mitade dos puntos que estean en xogo nela: soamente nese caso se pode sumar o corenta por cento
de actividades, non en caso contrario).
   En canto a  exposición e  explicación de cada tema,  consistirá  nunha panorámica  breve do
conxunto da unidade; exposición/explicación dos tópicos da mesma; lectura e comentario de textos
na aula; comentarios de textos individuais, voluntarios ou obrigatorios, proxección na pizarra dixital
de gráficos, mapas, imaxes fixas e fragmentos de documentais ou películas; actividades na aula
(debates,  actividades  escritas)  e  fóra  da  aula  (traballos,  actividades,  individuias  ou  en  parella)
probas escritas e recuperacións. 
   Ao final  de  curso  o estudiante  coa  asignatura  sen aprobar,  ou que  desexe  subir  nota,  pode
presentarse á recuperación final extraordinaria, que non necesariamente significará examinarse de
todos os temas, senón de aqueles que permitan lograr o aprobado (ou a nota desexada). 

   e) Criteros xerais de avaliación:
    - Situar e contextualizar os principais filósofos no seu marco histórico/filosófico;
    -  relacionalos problemas filosóficos nas súas condicións socioculturais nas que aparecen;
    - recoñecela implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico das ideas e
cambios sociais;
    - coñecer e manexar ben o vocabulario filosófico básico adquirido nos dous cursos de
filosofía do bacharelato;
    - analizar/comentar textos filosóficos con rigor metodolóxico, identificando os problemas,
conceptos e termos específicos que aparecen;
    - comparar/relacionar textos de diferentes filósofos, para establecer entre eles semellanzas e
diferencias de formulación ou explicación,
    - expoñer clara e ordenadamente a liñas básicas dos problemas e sistemas estudiados;
    - elaborar ou expoñer, oralmente ou por escrito, algún aspecto do pensamento dun autor, ou
o contido dun ha obra das analizadas,
    - elaborar táboas sincrónicas para contextualizar cada autor con outros acontecementos
históricos;
    - participar en debates sobre problemas filosóficos actuais, sendo capaces de relacionalos
con outras posicións de épocas pasadas xa estudiadas;
   - recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos problemas,
conceptos e teorías específicos propostos para cada bloque temático;
   - caracterizar, identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os problemas,
conceptos e teorías propostos e desenvoltos en cada un dos bloques temáticos específicos;
   - saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de puntuación ben
utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e riguroso e boa presentación;
   - transferir e aplicar as nocións, conceptos e teorías incorporadas á análise da vida real e do
propio contorno;
   -  saber  localizar  e  comprender  aos  autores,  escolas,  feitos  relevantes  e  ideas  no  seu  marco
histórico, utilizando referencias cronolóxicas adecuadas. Todo isto é algo máis que o simple detalle
de escribir o século do autor xunto ao seu nome, aínda que isto é tamén necesario: de ano en ano
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compróbase con maior dramatismo a ignorancia de feitos e fitos históricos polo alumnado incapaz
xa  de  ubicar  científicos,  personaxes  históricos  relevantes,  etc.,  na  súa  época,  ou  de  distinguir
períodos históricos elementais;
   - ter en conta a asitencia á clase e a puntualidade. As faltas de asistencia e/ou de puntualidade
repetidas  influirán  negativamente na cualificación do trimestre  ou de final  de curso.  Dado que
ambos problemas (asistencia e puntualidade) son problemas graves na ESO deste IES e tamén no
bacharelato, establecemos como norma xeral este dobre criterio para alumnos reincidentes: cada
falta de puntualidade non debidamente xustificada supón un tercio menos de punto no tema que
entonces esteamos vendo (e dous tercios se o alumno perde máis de dez minutos de clase); e dun
punto se é falta de asistencia non xustificada debidamente;
   - ter tamén en conta a actitude e colaboración do alumno na aula: o traballo desenvolvido nesta e
o respecto polos seus compañeiros seran tidos en conta á hora da avaliación de cada trimestre e da
nota de final de curso.;
   - a cualificación do trimestre ou de final de curso non será necesariamente “a media matemática”
nos casos onde haxa unha manifesta evolución positiva de menos a máis polo alumno (de trimestre
en  trimestre,  por  exemplo).  O esforzo  persoal  e  a  capacidade  de  autosuperación poden ser  así
recompensados;
   - o fraude unha proba escrita –ou en calquera tipo de proba ou traballo– implica o suspenso nesa
proba coa cualificación mínima establecida pola lei. Mención especial cabe facer do uso indebido
de  teléfonos  móbiles  e  aparatos  electrónicos  similares:  ter  eses  aparatos  encendidos  na  aula
repercute negativamente na cualificación do alumno, e ter o móbil ou aparato electrónico similar
encendido durante unha proba (escrita ou non escrita) implica o suspenso coa nota mínima marcada
pola lei.

    A final de curso haberá unha recuperación final que non necesariamente será de todos os temas:
dependerá, en cada caso, da particular situación de cada alumno. En principio, a cualificación final
deste depende da nota media das obtidas nos diferentes temas do curso (e tendo en conta outros
factores: asistencia “activa”, actitude, puntualidade, traballos, etc.).

   f) Atención á diversidade, reforzos e Plan de Convivencia no centro:
   Respecto ao PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO e á ATENCIÓN Á DIVERSIDADE,
teranse en conta as comunicacións e a información facilitada polo Depatamento de Orientación. Os
alumnos que repitan curso recibirán atención especial e REFORZO na aula e/ou fóra dela
(activiades, textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe dicir para aqueles alumnos
que estean en circunstancia ou situacións especiais que fagan necesario un tratamento diferente
polo profesor cando se fagan determinadas actividades ou estudos.

   g) Temporalización dos contidos:

   Avaliación I: técnica do comentario de texto e temas 1-2.

   Avaliación II: temas 3-4-5.

   Avaliación III: temas 6-7-8.

  
   h) Contidos mínimos:
   Por temas:
      1) Heráclito, Parménides, Anaxágoras. Sofistas e Sócrates. Teoría das Ideas de Platón. Teoría da
alma. Ética e teoría política. Educación.
   2)  Platón  e  Aristóteles.  A física  e  a  metafísica.  Finalismo aristotélico fronte  a  mecanicismo
atomista. Teoría da alma e do coñecemento. A ética. A política. As tres escolas éticas helenísticas.
   3)  A filosofía  grega  e  a  relixión  cristiá.  Trazos  platónicos  na  teoloxía  cristiana.  Agustín:
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iluminismo, problema da certeza, liberdade, razón-fe. Aquino: razón-fe, as cinco vías, a Lei Moral,
influencias recibidas. Crise da escolástica no XIV: Ockham e a relación razón-fe.
   4)  Humanismo  renacentista.  Implicacións  da  Revolución  Científica.  O  realismo político  de
Maquiavelo.  Descartes  e  a  filosofía  moderna:  método,  “cogito”  e  dualismo  antropolóxico.
Comparación  coas  filosofías  antiga,  medieval  e  moderna.  Que  é  a  Ilustración.  O  empirismo
británico no contexto da Ilustración.  Teoría política de Locke. Hume: coñecemento e críticas á
causalidade e a substancia. Relación coa filosofía anterior. Emotivismo moral.
   5) Relación da Ilustración coa filosofía de Kant. O idealismo trascendental de Kant: facultades e
límites do coñecemento. Lei moral. Relación co cartesianismo e empirismo..
   6) Noción de home de Marx, crítica ao idealismo e materialismo histórico. 
  7) Nietzsche: vontade de poder,  crítica á metafísica e á moral,  idea do ultrahome, noción de
verdade e crítica ao positivismo científico. 
   8) Ortega y Gasset:  a súa relación con posturas filosóficas  como o realismo, o racionalismo, o
vitalismo ou o existencialismo. 
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