
   FILOSOFÍA. Primeiro de bacharelato:

   Este IES nútrese de moitos alumnos procedente doutros países ou con familias procedentes deles
(iberoamericanos, norteafricanos, noreuropeos, etc.). Por outra parte, falando en xeral , hai  moi
pouco hábito de lectura no noso alumnado, con todos os problemas e deficiencias que isto leva
consigo. A boa expresión escrita e a lectura espontánea, máis alá dos libros de lectura obrigatoria de
certas asignaturas, é algo moi pouco frecuente incluso en alumnos de primeiro ou de segundo de
bacharelato. Esa diversidade cultural e este punto escuro dos hábitos dos alumnos debemos telos en
conta para facernos unha idea mellor  das características dos alumnos de primeiro de bacharelato.
Respecto da segunda, e recoñecendo tamén outra deficiencia, a falta de coñecementos básicos do
que dá en chamarse “cultura xeral” (de historia, bioloxía, xeografía, arte, literatura, etc.), debemos
dicir  que  en  gran  medida  a  dificultade  que  os  alumnos  de  bacharelato  teñen  coa  Filosofía  en
calqueira dos niveis, nace destes ocos culturais e de expresión escrita e de hábito de lectura. Non
parece fácil falar de ontoloxía ou nihilismo, ou propoñer ler un texto de Kant a persoas con estas
características. O docente de Filosofía debe pois saber cal é o auténtico punto de partida e non dar
indebidamente por sabidas cousas que non son sabidas pola maioría dos alumnos de primeiro de
bacharelato, incluso se veñen con boas cualificacións da ESO.
   

   Non utilizaremos  libro  de texto.  O material,  en galego (PROXECTO LINGÜÍSTICO),  será
facilitado polo docente, ou mecanogafiado e enviado ao alumnado polo propio profesor ao blog de
Blogger do Departamento de Filosofía, “Buzón de Filosofía” e con diversos enlaces a internet e
botando man do servicio de Google Drive. (PROXECTO TIC). Para a mellor comunicación entre
profesor  e  alumno  teremos  un  correo  electrónico  do  Departamento  de  Filosofía
(defilax@gmail.com) para dúbidas, consultas, etc. (PROXECTO TIC, de novo). O profesor tamén
intentará promover a boa utilización de internet na aula e fóra da aula como instrumento de busca
de información complementaria ou incluso básica para a formación do alumno, mais con certas
condicións:  esa  utilización  debe  ser  correcta,  crítica,  ben feita,  para  o  cal  serán  dadas  na aula
algunhas directrices (PROXECTO TIC, PROXECTO LECTOR).
   Polo que se refire ao PROXECTO LECTOR consideramos de interese a lectura de libros e artigos
de diferentes niveis e en diferentes circunstancias. Na aula, entre todos, poden ser lidos textos como
O existencialismo é un humanismo, de Sartre, O manifesto comunista, de Marx-Engels,
Historia natural das relixións, de Hume, Apoloxía de Sócrates, de Platón, Ética para o meu
fillo,  de Savater,  Política para Amador  ou  Las pregunats de la vida, do mesmo autor,  ou  Os
Papalagi, de Tuavii de Tiavea. Fóra diso, na aula artigos de prensa ou fragmentos de filósofos ou
autores próximos á filosofía tamén son axeitados.
   Non descartamos que se podan facer certos traballos, pensados para os alumnos máis interesados
na asignatura e que obrigaría a lectura de textos (de ficción ou non), cómics, poemas, cancións ou
visión  de películas  non comerciais  e  en versión  orixinal  (PROXECTO LECTOR, PROXECTO
TIC). Sería desexable que foran logo expostos na aula. 
   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 refozo na aula e/ou fóra dela (actividades,
textos, etc., pensados para a súa situación). O mesmo cabe dicir para aqueles alumnos que estean en
circunstancias ou situacións especiais que fagan necesario un tratamento diferente polo profesor
cando se fagan determinadas actividades ou estudos.

   a) Obxectivos:
  - Coñecer os trazos específicos do home, analizando a antropoxénese e as tensións
individuo-sociedade e natureza-cultura.
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  - Comprender a relación lingüístico-simbólica que os homes fan co mundo e os seus
semellantes.
  - Analizar e comprender os elementos e procedementos propios da racioalidade, e
caracterizar a especificidade do saber filosófico en contraste con outros saberes,
especialmente co científico.
  - Distinguir a dobre dimension teórica e práctica da filosofía, e a partir de aí comprender os
grandes problemas filosóficos.
  - Comprender os fundamentos da acción moral, valorando a autonomía moral e a
responsabilidade moral.
  - Coñecer e valorar os enfoques das principias teorías éticas sobre a felicidade e a xustiza, e
a conciliación entre ambas.
  - Comprender as conexións entre moral, dereito e política, partindo da análise do concepto
de cidadán e da súa xénese histórica.
  - Comprender e valorar as raíces éticas da lexitimidade política democrática e das
intitucións do Estado democrático.
  - Analizar os novos retos da democracia no globalizado mundo actual.
  - Obter información por diversos medios sobre problemas filosóficos, analizándoa e
integrándoa, así como adquirir unha bagaxe básica de conceptos e teorías elaboradas pola
filosofía verbo dos citados problemas.
  - Dialogar, debater e argumentar con rigor lóxico e coherencia, respectando as persoas que
sosteñen posturas diferentes.
  - Analizar textos propios referidos as temáticas desenvolvidas no currículo, así como
elaborar composicións e traballos escritos sobre ela.
  - Manter un diálogo continuo coa vida real, mediante a plicación das nocións e conceptos
que se van adquirindo ao entorno.
  - Aplicar con rigor e propiedade os conceptos e vocabulario específico correspondente,
tanto na análise dos problemas como nos debates e exposicións orais e escritas.
  - Desenvolver competencia lectora e hábitos de traballo intelectual.
  - Desenvolver unha competencia sociale cidadá baseada nunca actitude crítica, autónoma e
responsable ante todo intento de justificación de desigualdades sociais e ante toda
discriminación por sexo, etnia, cultura, crenzas ou características individuais e sociais.
  - Xerar, desenvolver e potenciar a “conciencia histórica” duns alumnos que ano tras ano parecen
estar perdéndoa, insitindo na necesidade de situar e comprender aos autoes, ideas, escolas e feitos
relevantes no seu marco histórico.

– Desenvolver e potenciar a boa expresión dos alumnos, insistindo na súa importancia para
lograr un pensamenmto realmente crítico e cidadáns realmente con conciencia de selo.

   
   b) Contidos:
   Mantemos a tese que consideramos realista: non é posible dar adecuadamente demasiados temas
cunha asignatura de só tres horas semanais (o programa oficial completo é demasiado ambicioso).
Polo cal decidimos reducir o número de temas e concentrar neles o fundamental do curso:

   Tema 1: Introdución. Filosofía:  sentido,  necesidade e historia.  Saber  racional,  mito e maxia.
Explicación  racional:  razón  e  sentidos.  Funcións  e  vixencia  da  filosofía.  Disciplinas  teórico
prácticas do saber filosófico. Racionalidade teórica e práctica. O saber filosófico a través da súa
historia. Características da filosofía.

  Tema 2: O ser humano.  Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. A dialéctica
natureza-cultura  no  proceso  de  antropoxénese  e  de  construción  da  identidade  propia  humana.
Algunhas  claves  sobre  o  sentido  da  existencia  humana.  Cuestión  do  sentido,  a  esencia  e  a
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existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a historia e a necesidade de transcendencia.
Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo.

  Tema 3: Coñecemento e verdade. Teoría do coñecemento. Graos e ferramentas do coñecer: razón,
entendemento e sensibilidade. Abstracción. Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites
e  intereses;  o  irracional.  Problema filosófico do coñecemento.  A verdade como propiedade das
cousas. A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e adecuación. Algúns modelos
filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á verdade. 

   Tema  4:  A linguaxe  formal.  A lóxica.  Uso  y  mención.  A xerarquí  das  linguaxes.  As  tres
dimensiones da palabra. Definición de proposición. Proposicións simples e complexas. Defionición
de razoamento. Verdade e corrección. Noción de cálculo. Noción de lóxica de enunciados: símbolos
formais, táboas de verdade, regras de transformación de fórmulas e a súa aplicación. Noción de
lóxica de predicados poliádicos. Nocións de lóxica de clases. Cálculo axiomático e de dedución
natural. Retórica, argumentación e lóxica. 

   Tema 5: Filosofía da ciencia. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. Filosofía da ciencia.  Obxectivos e
instrumentos  da  ciencia.  Método  hipotético-dedutivo.  Reflexións  filosóficas  sobre  o
desenvolvemento  científico  e  tecnolóxico:  o  problema  da  indución.  Relación  entre  filosofía  e
ciencia.

   Tema 6: Metafísica. A metafísica como explicación teórica da realidade. Pregunta polo ser como
punto  de  partida  da  Filosofía.  Platón  fronte  a  Aristóteles.   Interrogación  metafísica  sobre  a
verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade.  Pregunta pola orixe e a estrutura do real.
Caracterización  da  realidade:  cambio  ou  permanencia,  substancialismo estático  fronte  ao  devir.
Esencialismo e existencialismo. Necesidade de categorizar racionalmente o real. 

   Tema 7: Étic  a.  Racionalidade teórica e práctica. Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos
sofistas.  A ética  como reflexión  sobre  a  acción  moral:  carácter,  conciencia  e  madureza  moral.
Procura da felicidade. A xustiza como virtude ético-política. Relativismo e universalismo moral.

   Tema  8:  Filosofía  política.  Fundamentos  filosóficos  do  Estado.  Principais  interrogantes  da
filosofía política. A xustiza segundo Platón. O convencionalismo nos sofistas. Realismo político:
Maquiavelo. Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau. Alienación e ideoloxía segundo Marx. 

   Tema 9:   Filosofía, arte e     estética. A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica
da realidade. Principais teorías estéticas da historia da filosofía: Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche,
Heidegger. O estado de cousas na actualidade: A. C. Danto e outros autores: a “morte da arte”; arte
e mercado.

   Tema 10:  Filosofía  e  empresa.  Introdución. A racionalidade  empresarial.   Ética  e  empresa.
Modelos de empresa. Empresa, obxectivos e intereses.  Empresa e argumentacións.

      c) Contribución da asignatura ao logro das competencias básicas:

   Esta asignatura contribúe á adquisición destas sete competencias:

   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 derivadas das decisións.

   2) Desenvolvemento da competencia de aprender a aprender, pois facilita o recoñecemento das
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propias capacidades e carencias e as habilidades, e permite exercitar a lectura, escritura e expresión
oral, e a selección da información na aula e fóra dela.

   3) Poténciase a  competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor  desenvolvendo a
autonomía e iniciativa persoal.

   4) O diálogo e debate e as actividades escritas contribúen á competencia básica en comunicación
lingüística:  esixe practicar a escoita e exercitarse na exposición e na argumentación, verbalizar os
conceptos, formar xuízos e estruturalos de forma coherente. 

  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.

   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.

   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 en conciencia 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.

  c) Tempo e contidos:
   Avaliación I: Temas 1 a 3.
   Avaliación II: Temas 4 a 6.
   Avaliación III: Temas restantes. Recuperación final.

   d) Criteros de avaliación; estándares de aprendizaxe avaliables:
   - 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.
   - Ler, analizar e comentar tanto oralmente como por escrito textos referidos aos problemas
e nocións abordados.
   - Debater e argumentar acerca das cuestións máis problemáticas e controvertibles
suscitadas por certos temas, fundamentalmente os éticos e políticos.
   - Utilizar un vocabulario técnico específico tanto nas argumentacións como nas
exposicións orais e escritas.
   - Saber expresarse adecuadamente por escrito, con frases coordinadas, signos de puntuación ben
utilizados, acentuación das palabras, vocabulario ben escollido e riguroso e boa presentación.
   - Tranferir 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
compróbase con maior dramatismo a ignorancia de feitos e fitos históricos polo alumnado incapaz
xa de ubicar  autores  archicoñecidos  (Newton,  Darwin,  Galileo,  Alexandre  Magno,  etc.)  na súa
época,  ou  de  distinguir  períodos  históricos  elementais  (distinguir  a  Idade  Moderna  da
Contemporánea, ou a Antiga da Media, p. ex.).
   - 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,
aínda  que  non  tanto,  no  bacharelato,  establecemos  como  norma  xeral  este  dobre  criterio  para
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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 mías 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 e o seu traballo, polo profesor e pola asignatura 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 problema
cada vez maior do uso indebido de teléfonos móbiles e aparatos electrónicos similares no IES e na
aula: 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) aínda
que sexa coa disculpa de ter que ver a hora, implica suspendela inmediatamente coa cualificación
mínima que a lei permita.

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

   e) Metodoloxía:
   - Potenciar a autonomía progresiva do alumno na obtención, análise e procesamento da
información .
   - Promover o diálogo e o debate entre iguais como medio para desenvolver estrategias de
conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional.
   - Intentar aplicar as nocións que van sendo adquiridas á vida .
   - Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e
exposicións orais ou escritas.
   - Normalizar o uso de vocabulario técnico e específico e esixir uns niveis de rigor lóxico e
de coherencia argumentativa tanto nas produccións orais como nas escritas.
   - Ofrecer aos alumnos instrumentos de autoanálise e autoavaliación que permitan unha
mellora na aprendizaje.
   Na aula utilizarase, polo tanto, material mecanogafiado facilitado polo profesor; textos e libros de
lectura que serán lidos, explicados e debatidos; material para facer outro tipo de actividades
individuais ou en grupo. Fóra da aula tamén serán feitas outras actividades: actividades de busca de
infomación en internet e tratamento desa infomación: síntese,  relación con outras informacións,
relación cos temas da asignatura vistas na aula, etc.
   Todas esas actividades e traballos serán tidas en conta á hora de avaliar, pero en diferente medida.

   d) Contidos mínimos:
- O saber filosófico.  Recoñecer e saber as diferenzas entre  os saberes tradicionais e racionais.
Distinguir os trazos do saber filosófico e do saber científico. Identificar as causas e circunstancias
históricas do paso do mito ao logos e saber relacionalas entre si. 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.

- O ser humano.  Diferenciar o fixismo do evolucionismo. Diferenciar a teoría de Lamark da de
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Darwim.  Recoñecer  e  saber  os  puntos  básicos  da  teoría  sintética  da  evolución.  Coñecer  a
repercusión da obra darwiniana na sociedade de entón e de agora, e a sua suposta relación con o
ateísmo e nihilismo. Coñecer a diferenza e relación entre hominización e humanización. Recoñecer
e reflexionar, de maneira argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o compoñente natural e o
cultural que caracterizan o ser humano como tal. Saber as diferenzas entre a intelixencia e cultura
humana e animal. Coñecer os conceptos de etnia e etnocentrismo. Coñecer os trazos do relativismo
cultural  e as teses esencialista e non esencialista ante a fundamentación dos DD HH.Coñecer a
relación entre cultura, natureza humana e historia. 

   -A  ética.  Coñecer  a  estrutura  do  feito  moral  e  distinguir  e  relacionar  a  moral  como
comportamento,  como saber  práctico e como modo de vida.  Diferenciar  entre  Ética e  ética ou
moral. Diferenciar as éticas autónomas das heterónomas. Recoñecer  as fundamentacións teolóxica,
naturalista e dialóxica da moral.

   -A política. Coñecer e as principais teorías sobre a orixe do Estado e as relacións entre individuo
e sociedade. Coñecer os trazos característicos dun Estado democrático de dereito e a súa relación
cos DD. HH.

   -  A lóxica. Distinguir  claramente  entre  enunciados,  premisas  e  argumentos.  Distinguir  entre
materia e forma dun argumento. Saber distinguir entre argumentos indutivos e dedutivos, e ser quen
de  xerar  exemplos  de  ambos  orixinais.  Comprender  a  diferencia  entre  linguaxe  obxecto  e
metalinguaxe (uso e mención). Comprernder a noción de razoamento, a súa estructura e a diferencia
entre verdade e validez. E a noción de cálculo e os seus elementos: símbolos, regras de formación e
regras de transformación. Converter ao cálculo lóxico fragmentos da linguaxe cotiá. Comprender as
funcións de verdade das conectivas da lóxica proposicional.  Construír e analizar unha táboa de
verdade  dunha  fórmula  calquera  de  cálculo  proposicional,  e  dsitinguir  entre  tautoloxías,
contradicións e inconsistencias. Comprender e utilizar as regras básicas de dedución no ámbito da
lóxica proposicional.

    -O  coñecemento.  Ter  clara  a  relación  e  diferenza  entre  sensación  e  percepción,  e  entre
percepción e concepto. Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á verdade, identificando
as problemáticas e as posturas filosóficas que xurdiron en torno ao seu estudo.  Saber distinguir os
tres tipos de ciencias. Saber en que consiste o método axiomático e vinculado as ciencias formais.
Saber  qué  cambios  trouxo consigo a  Ciencia  Moderna  (ontoloxía,  metodoloxía).  Saber  en  qué
consiste o método hipotético -dedutivo en relación coa dedución, a indución e ao matemático. Saber
en qué consiste o método hermenéutico en relación coas ciencias sociais.
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