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Antropoloxía.

 Carga horaria: 4h. Departamento: Filosofía. 

O  Departamento  de Filosofía  do IES Aquis Celenis  leva anos ofertando a materia 

de Primeiro de bacharelato denominada ANTROPOLOXÍA. Aténdese sobre todo á 

busca dunha proposta didáctica  sobre todo atractiva baseada en ver reflectidos en 

documentais en vídeo dos diferentes aspectos teóricos tratados no curso e  na análise 

de textos antropolóxicos da Cultura Galega e da Evolución do homo sapiens e a 

arqueloxía.

A materia consta de cinco bloques  dende a antropoloxía física, pasando pola cultural 

e social e antropoloxía filosófica.

A metodoloxía  fai que as competencias se entendan como un "saber facer" que se 

aplica de forma moi diversa e que conecta coas habilidades prácticas. Xerar afán de 

investigación e necesidade de novos coñecementos deben xurdir da capacidade de 

xeración de curiosidade que o/a docente ten que ser quen de motivar. Nesta materia 

favorécese especialmente o práctico, e poden empregarse no proceso de ensino e 

aprendizaxe de xeito asiduo as tecnoloxías da información e da comunicación, que 

permiten o acceso a recursos virtuais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Delimitar e precisar o campo de estudo da Antropoloxía, así como a 

súa  metodoloxía e as súas técnicas.

Definir e concretar o obxecto peculiar de estudo das ramas da Antropoloxía.

Distinguir as peculiaridades das escolas antropolóxicas.

Diferenciar a antropoloxía doutras ciencias sociais.

Concretar a achega da arqueoloxía aos estudos antropolóxicos, amosando o 

percorrido que vai polos grandes períodos da evolución sociocultural: Paleolítico, 

Neolítico, revolución urbana e sociedade industrial.

Describir a complexidade do ser humano a través da súa peculiar unidade e 

diversidade.

Definir o termo Cultura, asumindo a súa complexidade desde diversos puntos de 

vista.

Describir a interiorización da Cultura, salientando os axentes e os procesos da 

endoculturación.

Identificar as relacións entre usos lingüísticos e trazos culturais.



 

 

IES Plurilingüe Aquis Celenis 

36650 Caldas de Reis 
886 15 11 30 

ies.aquis.celenis@edu.xunta.es 

Describir os elementos característicos da arte e da técnica, desde unha 

óptica histórica e antropolóxica. 

 


