
MATERIAS OPTATIVAS QUE OFERTA O DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º, e 4º ESO)                                                                     
A materia Valores éticos dende 1º ESO ata 4º ESO forma parte dunha secuencia e non pode tomarse de
maneira completamente illada. Ten como obxectivo básico orientar o alumnado adolescente na escolla do
seu proxecto de vida persoal. A orientación de Valores Éticos permitirá que ese proxecto se vaia enchendo
de xeito acorde coa racionalidade práctica. Isto supón que o proxecto vai requirir virtudes intelectuais como
o rigor, a coherencia, a honradez intelectual ou o apego á realidade. O proxecto requirirá que o alumnado
vaia  construíndo,  desde  a  reflexión,  un  código  ético  de  valores  e  normas  que  determinarán  as  súas
decisións para guiar a súa conduta de tal xeito que realce a súa dignidade persoal . 

O currículo da materia está estruturado en seis bloques temáticos, que se desenvolven dende 1º de ESO
ata 4ª de ESO, con enfoques, perspectivas e niveis de fondura diferente: os alumnos e as alumnas de
primeiro de ESO traballen o referido á personalidade e á súa constitución, a esixencia dos problemas
morais e a introdución á reflexión ética e política. En  segundo  de ESO abórdanse as achegas que, no
campo da reflexión moral,  fixeron os/as grandes pensadores/as e filósofos/as da historia,  así  como as
conexións necesarias entre o campo da ética, o do dereito e o da política; conexións nas que o concepto de
xustiza ocupa un papel central.  En  terceiro de ESO os temas atinxen á configuración da vida social e
política, pondo como criterio ético básico dunha sociedade xusta o respecto á DUDH e os valores que a
conforman,  e  vendo  que  tanto  a  Constitución  Española  como o  Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia  se
axustan a este criterio e o enriquecen. No cuarto curso da etapa retómanse desde un nivel de afondamento
superior, todos os temas que foron xurdindo nos cursos previos, tendo como horizonte que o alumnado, ao
final da etapa, estea xa capacitado para levar a cabo o proxecto máis importantes de aqueles nos que se
embarcarán: o dunha vida persoal e social digna e satisfactoria. 

FILOSOFÍA (4º ESO)                                                                                                     
A materia de Filosofía ten como  obxectivo contribuir a dotar ao alumnado dunha capacidade básica de
comprensión, arrincando da propia experiencia humana, das vivencias e das inquedanzas e interrogantes
que  ela  mesma  suscita.  Debe  catapultar  ao  alumnado  ao  limiar  dunha  capacidade  de  crítica,  de
argumentación e síntese que poida servir para desenvolverse como persoa e como cidadán, entendendo a
radicalidade do saber filosófico como ferramenta de transformación e cambio. 

Os seus contidos estrutúranse en seis bloques: A filosofía, A personalidade, A socialización, O pensamento,
A realidade e as cuestión metafísicas. Contidos que cunha metodoloxía activa, potenciarán a capacidade de
reflexión e análise crítica do alumno. 

ANTROPOLOXÍA (1º BACH.)                                                                                       
A materia de Antropoloxía como estudo da humanidade, dos pobos antigos e modernos e dos seus estilos
de vida, proporciónalle ao alumnado unha visión ampla e global acorde cos tempos actuais e contribúe a
potenciar a súa madureza como persoa.

Os  pobos,  as  crenzas  e  a  cultura  son  observados  baixo  a  lente  dunha  análise  que  proporciona  os
instrumentos cognitivos, operativos e mesmo afectivos necesarios que lle proporcionen ao alumnado unha
base firme en que se apoiar, á vez que considera de forma crítica a sociedade da que forma parte e a global
que se está a construír.  Cuestiona e reflexiona sobre as crenzas e valores herdados do seu contorno
intelectual  ou  da  tradición,  non  co  fin  de  cambiar  necesariamente  o  punto  de  vista  propio,  senón  de
ensanchalo tendo en conta outras perspectivas. 

O currículo da materia consta de cinco bloques que van dende a antropoloxía física á cultural e social. Estes
contidos serán desenvolvidos cunha metodoloxía activa que potencie o papel do alumno autónomo. as
actividades realizadas serán publicadas no blog: http://xenesememes.blogspot.com.es/ .

http://xenesememes.blogspot.com.es/


HISTORIA DA FILOSOFÍA (2ª BACH.)                                                                         
A Historia da Filosofía neste curso dá sentido e continuidade dende unha perspectiva histórica ás ideas que
se presentaron nas materias de Filosofía de 4º de ESO e Filosofía de 1º de Bacharelato. Ademais contribúe 
ao desenvolvemento integral do alumno de bacharelato posto que permite tomar conciencia do seu ser
como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións e as do
mundo que o rodea, de xeito crítico e razoado, rexeitándoas e/ou modificándoas ou asumíndoas como parte
de si mesmo.

Non  é  un  compendio  de  autores,  trátase  dunha  investigación  que  nos  fará  máis  libres,  permitiranos
comprender o pasado, o presente e proxectar solucións sobre os problemas que se nos formulen no futuro.
É no pensar dos “outros” que se foi configurando ao longo da Historia das ideas, como lograremos estimular
o noso propio pensamento. Ese pensar a través do diálogo de distintos autores e épocas que foron creando
tendencias respecto as grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa  historia e da súa
existencia é o que constitúe a Historia da Filosofía.

Está organizada en cinco bloques. O primeiro trata da análise de textos e aplicación das TIC á materia, Os
catro restantes correspóndense cas catro épocas máis relevantes da historia a nivel do pensamento: Grecia
antiga, Idade media; Modernidade e Ilustración e filosofía Contemporánea. 

FILOSOFÍA DO DEREITO (2ª BACH.)                                                                          
A Filosofía  do  dereito  intenta  proporcionar  una  explicación  consciente  e  crítica  dos principios  éticos  e
xurídicos sobre os que se asenta a convivencia dentro dun estado democrático de dereito Esta materia está
deseñada par fornecer ao alumnado de instrumentos e ferramentas de análise que lle permitan abordar dun
xeito máis consciente e racional os distintos niveis de códigos normativos dos que está entretecida a vida
nas sociedades contemporáneas,.

No que  ten que ver coa Ética,  a materia debe contribuir ao desenvolvemento da conciencia crítica do
alumnado e da súa capacidade para elaborar racional e autonomamente principios e normas universais.
Polo  que  se  refire  á  Filosofía  do  Dereito,  se  pretende  ofrecer  ao  alumnado  interesado  nas  Ciencias
Xurídicas unha primeira aproximación ao mundo do Dereito. Opción recomendada, pois, cara aos estudos
xurídicos, Ciencias sociais e da comunicación, Relacións Laborais, Ciencias políticas, Socioloxía, Filosofía,
etc.

A materia está estruturada en catro bloques que van dende os temas clásicos de Ética descritiva á reflexión
sobre a Xustiza, a Democracia e os Dereitos Humanos como ideais morais e xurídicos para unha cidadanía
do século XXI,  pasando pola Teoría do Dereito e a validez das normas.  Cunha metodoloxía na que o
manexo das TICs é imprescindible. O departamento conta cun blog ( www.//blogoteca.com/oclubdasideas  )
administrado polos alumnos, no que a modo de reporteiros amateurs redactan e publican os seus contidos,
potenciando así o traballo creativo e colaborativo.

PSICOLOXÍA  (2ª BACH.)                                                                                             

La  Psicoloxía  é  unha  rama  do  saber  cuxa  finalidade  esencial  é  tanto  a  comprensión  da  propia
individualidade como das condutas sociais e a súa interrelación. Dende unha dobre vertente humanística e
científica, pode colaborar,  dun xeito representativo e versatil  a fomentar o espírito científico pero tamén
dende  unha  vertente  práctica  pode  cooperar  no  autocoñecemento  e  na  mellora  do  desenvolvemento
persoal.
Pode considerarse unha disciplina moi interesante para o alumnado de 2º de bacharelato, na medida en
que lle axudará a coñecerse mellor como individuo e a desenvolverse como persoa, e ao tempo, a afrontar
os diversos problemas e retos que a convivencia suscita.
A materia organízase en seis bloques: a psicoloxía como ciencia; fundamentos biolóxicos da conduta; os
procesos cognitivos básicos; percepción, atención e memoria; procesos cognitivos superiores; aprendizaxe,
intelixencia e pensamento; a construción do ser humano (motivación, personalidade e afectividade).

http://www./blogoteca.com/oclubdasideas

