
   HISTORIA DA FILOSOFÍA, 2º de BACH.:

   Non utilizaremos libro de texto, senón material mecanografiado, que será 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, digamos, entre os que non descartamos 
escritores ou periodistas (PROXECTO LECTOR).
   Traballar a técnica do chamado 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).

   a) Obxectivos:
   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 ler/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/expoñer adecuadamente, oralmente ou por escrito, os problemas/teorías
filosóficos vistos, con rigor conceptual e lóxico;
   i) desenvolver/ consolidala actitude crítica ante opinións contrapostas;
   j) comprender/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) Metodoloxía:
   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; 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 do curso, senón de aqueles que permitan
lograr o aprobado (ou a nota desexada). 
   Hai tamén a posibilidade de facer certos traballos voluntarios ao longo do curso, pero só para 
subir nota (entre cero con cinco puntos  e un punto, engadido á cualificación obtida no 
correspondente tema que debe estar en todo caso aprobado); nunca para compensar un examen 
suspenso e/ou non recuperado. A tales traballos voluntarios soamente se pode anotar o alumno que 
nese momento teña todos os temas aprobados, ou ben unha nota media de non menos de seis 
puntos.

   c) Criterios de avaliación:
   a) Situar/contextualizar os principais filósofos no seu marco histórico/filosófico;
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   b) relacionalos problemas filosóficos nas súas condicións socioculturais nas que aparecen;
   c) recoñecela implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico das ideas e
cambios sociais;
   d) coñecer e manexar ben o vocabulario filosófico básico adquirido nos dous cursos de
filosofía do bacharelato;
   e) analizar/comentar textos filosóficos con rigor metodolóxico, identificando os problemas,
conceptos e termos específicos que aparecen;
   f) comparar/relacionar textos de diferentes filósofos, para establecer entre eles semellanzas e
diferencias de formulación ou explicación,
   g) expoñer clara e ordenadamente a liñas básicas dos problemas e sistemas estudiados;
   h) elaborar ou expoñer, oralmente ou por escrito, algún aspecto do pensamento dun autor, ou
o contido dun ha obra das analizadas,
   i) elaborar táboas sincrónicas para contextualizar cada autor con outros acontecementos
históricos;
   j) participar en debates sobre problemas filosóficos actuais, sendo capaces de relacionalos
con outras posicións de épocas pasadas xa estudiadas.
   k) actitude na aula, asistencia a clase e puntualidade teranse en conta á hora de avaliar
trimestre a trimestre, e a final de curso, en maio.
   l) o fraude nunha proba escrita –ou en calquera outra proba ou traballo- significa suspendela
coa mínima cualificación que a lei permita.

   d) 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.

   e) Contidos:
   Distinguiremos oito temas:
   1) Introdución. O paso do mito ao logos. Presocráticos. Grecia clásica: a polis, os sofistas e
Sócrates. Presentación de Platón: Teoría das Ideas: ontoloxía e gnoseolxía. O “Timeo”. Teoría
da alma. Ética e teoría política. Educación. O vello Platón.
   2) Introdución. Platón e Aristóteles. A física. A metafísica. Teoría da alma e do coñecemento.
A ética. A política. O período helenístico: estoicos e epicúreos.
   3) Introdución. O encontro entre a filosofía grega e a relixión cristiá. Filón. Plotino.
Creacionismo versus emanatismo. Trazos platónicos na teoloxía cristiana. Agostín:
presentación. Fe e razón en Agostín e o agostinismo. A noción de Escolástica e o nacemento
da Universidade. A recepción de Aristóteles e Averroes e o averroísmo latino. Fe e razón en
Aquino. Lei Natural, Lei Positiva e Lei Divina en Aquino. Fe e razón en Ockham.
Renacemento: humanismo, revolución científica e xénese do Estado moderno.
   4) Introdución. Renacemento e Reforma. Vinculación entre revolución científica co
racionalismo e o empirismo. Descartes: o problema do método, a evidencia do eu como
criterio de certeza e punto de partida dun sistema deductivo do saber, a idea de substancia e o
problema da veracidade divina. Teoría do coñecemento empirista fronte ao racionalismo: o
fenomenismo e a crítica da idea de causa en Hume. Locke e a teoría do contrato social.
   5) Introdución. Factores socio-político-culturais que no XVIII conducen á Ilustración. A nova
idea de Progreso: educación, humanidade, civilización, natureza. Idea kantiana de Ilustración.
O idealismo transcendental de Kant. A crítica da razón como síntese superadora do
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racionalismo e do empirismo. O formalismo moral kantiano.
   6) Introdución. As influencias en Marx do socialismo utópico, a esquerda hegeliana e da
economía política. Revolución industrial e movemento obreiro. O nacemento das ciencias
sociais. O concepto de alienación. A análise da mercancía e o concepto de plusvalía segundo
Marx. O materialismo histórico.
   7) Introdución. Un novo marco científico: evolucionismo e positivismo. A herdanza da
Ilustración: Nietzsche e a crise da razón ilustrada. O método xenealóxico nietzscheano. A
crítica dos valores da cultura occidental: o nihilismo. A vontade de poder e o ultrahome.
   8) Introdución. Correntes principias da filosofía do s. XX: Heidegger, Wittgenstein, filosofía
analítica, Escola de Frankfurt. A filosofía en España: Ortega. O pensamento galego.

   f) Contidos mínimos:
   Inevitablemente vémonos obrigados a ter en conta as sete “Fichas Curriculares” publicadas pola
CIUG en internet, pensando na Proba de Acceso á Universidade:
   1) A formación da polis grega. Heráclito, Parménides e Anaxágoras como antecedentes
presocráticos de Platón. Sofistas. Sócrates. Ideas e dualismo ontolóxico platónico. Ideas e
graos de coñecemento. Antropoloxía e teoría política de Platón. Vinculación da alma e a
cidade platónica.
   2) O finalismo inmanente aristotélico: a física en relación coa metafísica; psicoloxía e
gnoseoloxía aristotélicas; ética e política aristotélicas. Crítica das Ideas de Platón. Tránsito ao
mundo helenístico.
   3) Filosofía e cristianismo: novas ideas fronte ao mundo grego. Fe e razón en Agostín,
averroísmo, aquino e Ockham. Lei Divina, Natural e Positiva en Aquino.
   4) Renacemento e Reforma. Trazos xerais da ciencia moderna e o vículo co racionalismo e o
empirismo; Descartes: método e dúbida metódica; relación –ben argumentada- entre Deus
garante e criterio de verdade; reencontro do mundo e as tres substancias cartesianas;
dualismo antropolóxico de Descartes; trazos xerais do racionalismo. Crieterio de verdade,
fenomenismo e causa en Hume. Teoría do contracto social en Locke.
   5) Noción de Ilustración e o seu contexto histórico. Noción de Ilustración de Kant. Teoría do
coñecemento kantiana como síntese de racionalismo e empirismo. Formalismo moral de
Kant.
   6) Revolución industrila e movemento obreiro. Influencias recibidas por Marx do
hegelianismo, o socialismo utópico e a economía política. A alienación. Mercabcía e
plusvalía. Materialismo histórico.
   7) Evolucionismo e positivismo no XIX. Nietzsche como crítico da razón ilustrada. Método
xenealóxico nietzscheano. Crítica da cultura occidental: nihilismo. Vontade de poder;
ultrahome.
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