
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Filosofía reuniuse de maneira telemática o  día   7/05/2020      e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do curso
actual.

MATERIA E CURSO:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

1.1.1. Identifica e distingue, de xeito claro e razoado, o campo de estudo da antropoloxía.

1.1.2. Diferencia a súa metodoloxía e as técnicas ao respecto doutras ciencias e saberes.

1.2.1. Define e concreta con precisión o obxecto peculiar de estudo das ramas da antropoloxía, distinguindo cada unha a través de textos, e   

           realiza unha presentación empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

1.4.1. Diferencia e explica a antropoloxía con respecto a outros saberes e outras ciencias sociais.

2.1.1. Reproduce a liña filoxenética humana, utilizando para iso recursos das tecnoloxías da información e da comunicación.

2.1.2. Recoñece probas sobre a evolución.

2.3.1. Describe e explica, mediante ferramentas informáticas, a orixe e a evolución da especie humana.

2.3.2. Constrúe a árbore xenealóxica dos homínidos ata a explosión cultural, e plásmaa nunha produción audiovisual.



2.5.1. Describea achega da antropoloxía e da arqueoloxía ao coñecemento da evolución humana.

2.5.2. Delimita o percorrido que vai polos grandes períodos da evolución sociocultural (Paleolítico, Neolítico, revolución urbana e sociedade

 industrial), e elabora mapas conceptuais.

2.6.1. Identifica e describe mediante pequenos textos a complexidade do ser humano, a través da súa peculiar unidade e diversidade.

3.1.1. Define os trazos característicos da cultura.

3.2.1. Describe o significado da interiorización da cultura.

3.2.2. Identifica e define os axentes e os procesos de endoculturación.

3.3.1. Analiza¡ algún elemento cultural do seu contorno e compárao adecuadamente con outras manifestaciónsculturais, distinguindo as  perspectivas 
EMIC e ETIC.

3.4.1. Describe, analiza e explica algún elemento cultural do seu contorno, comprendendo a complexidade da diversidade cultural global e de

 Galicia.

3.6.1. Describe a través dos seus trazos as producións culturais, e distingue as materiais das inmateriais.

3.6.2. Describe con argumentación producións materiais e inmateriais de Galicia.

3.7.1. Identifica relacións entre usos lingüísticos e trazos culturais.

3.8.1. Describe exemplos de manifestacións artísticas e técnicas en Galicia, e compréndeos no seu contexto.

3.9.2. Define os principais paradigmas teóricos para a súa interpretación.

3.10.1. Identifica en pequenos textos os fundamentos antropolóxicos do saber.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Todos os estándares referenciados no apartado anterior vincúlanse coas competencias seguintes: CCL, CSC e CCEC.



 A maiores, e debido a metodoloxía de traballo desde o inicio do confinamento, o alumnado ter que acadar tamén outras competencias clave como 

 CD, CAA e CSIEE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA: Na  3º avaliación estanse a realizar actividades escritas de carácter teórico-práctico de forma telemática..

A docente mantense en contacto con todo o alumnado a través da Aula Virtual e o correo electrónico

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A nota final obterase da seguinte maneira:

 1ª Avaliación 40%

 2ª Avaliación 60%

 3º Avaliación:As actividades realizadas telemáticamente  valoraranse ata 2 pts

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

As adaptacións da programación didáctica 2019/20 serán publicadas na páxina web do centro. 

En Ferrol, a 7 de maio de 2020

Guillermo Hernández Rodríguez

Xefe/a do Departamento


