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B2.1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

B2.2. Saber racional. Explicación prerracional: mito e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. 

B2.3. Funcións e vixencia da filosofía. 

B2.4. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 

B2.5. Racionalidade teórica e práctica. 

B2.6. O saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía 

B3.1. Teoría do coñecemento. 

B3.2. Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento e sensibilidade. 

B3.3. Abstracción. 

B3.4. Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites e intereses; o irracional. 

B3.5. Problema filosófico do coñecemento.  

B3.6. A verdade como propiedade das cousas. A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e 

adecuación. 

B3.7. Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á verdade. 

B3.8. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. Filosofía da ciencia. 

B3.9. Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

B3.10. Método hipotético-dedutivo. 

B3.11. Investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das matemáticas e a técnica 
como ferramentas de coñecemento e interpretación fundamentais á reformulación dos conceptos clásicos. 

B3.12. Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 

B3.13. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema da indución 

B3.14. Visión aristotélica do quefacer científico 
B4.1. A metafísica como explicación teórica da realidade. 

B4.2. Pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón fronte a Aristóteles. 

B4.3. Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade. 

B4.4. Pregunta pola orixe e a estrutura do real. 

B4.5. Caracterización da realidade: cambio ou permanencia, substancialismo estático fronte ao devir 
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B4.7. Cosmovisións científicas sobre o universo. A filosofía da natureza como admiración filosófica pola 
natureza. 

B4.8. Paradigma cualitativo organicista: universo aristotélico. 

B4.9. Universo máquina: visión mecanicista na Modernidade. Supostos epistemolóxicos do modelo 

heliocéntrico: procura das leis universais dun universo infinito. Determinismo, regularidade, conservación, 
economía e continuidade. 

B4.10. Visión contemporánea do Universo. 

B4.11. Reencontro da filosofía e a física na teoría do caos. 

B5.1. A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: antropoloxía 
filosófica 

B5.2. Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. 

B5.3. A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da 
identidade propia humana 

B5.4. Visión grega. Heroe homérico: concepto socrático. Dualismo platónico. Animal racional e político 
aristotélico. Materialismo e individualismo helenista. 

B5.5. Pensamento medieval: creación á imaxe divina; nova concepción do corpo e a alma, da morte e da 
liberdade. 

B5.6. Renacemento: antropocentrismo e humanismo. 

B5.7. Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. 

B5.8. O ser humano na filosofía contemporánea. 

B5.10. Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. 

B5.11. Cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o 
azar, a historia e a necesidade de transcendencia. 

B2.5. Racionalidade teórica e práctica. 

B6.1. Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos sofistas. 
 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 
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B6.2. A ética como reflexión sobre a acción moral: carácter, conciencia e madureza moral. 

B6.3. Principais teorías sobre a moral humana. 

B6.4. Procura da felicidade. 

B6.5. A boa vontade: Kant. 

B6.6. A xustiza como virtude ético-política. 

B6.7. Relativismo e universalismo moral. 

B6.8. Fundamentos filosóficos do Estado. 

B6.9. Principais interrogantes da filosofía política. 

B6.10. A xustiza segundo Platón. 

B6.11. O convencionalismo nos sofistas. 

B6.12. Realismo político: Maquiavelo. 

B6.13. Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 

B6.14. A paz perpetua de Kant. 

B6.15. Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John Stuart Mill. Alienación e ideoloxía 

segundo Marx. 

B6.16. Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 

B6.17. Función do pensamento utópico. 
B6.18. Legalidade e lexitimidade. 

B6.21. Estética filosófica: función e características. 

B6.22. A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade. 

B6.23. A estética filosófica e a capacidade simbólica do ser humano. A realidade desde a arte, a literatura e 

a música. 

B6.24. Relación da arte coa ética, co coñecemento e coa técnica. 

B6.25. Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación artística e sociedade. Abstracción 

artística e pensamento metafísico. A arte como xustificación ou como crítica da realidade. 

B6.26. Filosofía e arte. Filosofía e literatura. Filosofía e música. 

B6.29. Lóxica proposicional. 

B6.31. Argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración de argumentos. 

B6.32. Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro argumentativo da 

xeneralización apresurada 
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B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber 

racional en xeral e do filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación da realidade, valorando que a filosofía é, á 

vez, un saber e unha actitude que estimula a crítica, a autonomía, a 

creatividade e a innovación. 
B2.2. 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. 

B2.3. Contextualizar histórica e culturalmente as problemáticas 

analizadas e expresar por escrito as achegas máis importantes do 
pensamento filosófico desde a súa orixe, identificando os principais 

problemas formulados e as solucións achegadas, e argumentando as 

propias opinións ao respecto. 
B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significativos e 

breves sobre a orixe, a caracterización e a vixencia da filosofía, 

identificando as problemáticas e solucións expostas, distinguindo as 
teses principais e a orde de argumentación, relacionando os problemas 

formulados nos textos co estudado na unidade e coa presentación 

doutros intentos de comprensión da realidade, como o científico e o 
teolóxico, ou outros tipos de filosofía, como a oriental 

B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á verdade, 

identificando as problemáticas e as posturas filosóficas que xurdiron en 
torno ao seu estudo. 

B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos de 
explicación, as súas características, os seus métodos e a tipoloxía do 

saber científico, expondo as diferenzas e as coincidencias do ideal e a 

investigación científica co saber filosófico, como pode ser a 
problemática da obxectividade ou a adecuación teoría-realidade, 

argumentando as propias opinións de xeito razoado e coherente. 

B3.7. Entender e valorar a relación entre a filosofía e a ciencia. 
B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, disciplina que estuda a realidade 

en tanto que totalidade, distinguíndoa das ciencias, que versan sobre 

aspectos particulares desta 

B2.2 Saber racional. Explicación prerracional 

B2.4 Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico 

B2.5 Racionalidade teórica e racionalidade práctica 

B2.6 Saber filosófico na historia 

B3.1 Teoría do coñecemento 

B3.2 Graos e ferramentas do coñecer 

B3.4 Problemas implicados no coñecer: posibilidade, límites e intereses 

B3.6 A verdade como propiedade das cousas, como propiedade do entendemento 
B3.7 Modelos filosóficos de explicación do coñecemento 

B3.8 Filosofía, ciencia e tecnoloxía 

B3.13 Reflexiones filosóficas sobre a ciencia e a tecnoloxía 

B4.1 A metafísica 

B4.2 A pregunta polo ser. Platón vs Aristóteles 

B4.4 A estrutura do real 
B4.5 Substancialismo estático vs devir 
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B4.3. Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as grandes 
cosmovisións sobre o universo. 

B5.1. Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica. 

B5.2. Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución, en 
relación cos contidos metafísicos e cos/coas pensadores/as xa 

estudados/as. 

B5.5. Coñecer e reflexionar sobre as concepcións filosóficas sobre o ser 
humano como tal que se viñeron dando ao longo da filosofía occidental, 

comparando semellanzas e diferenzas entre as sucesivas formulacións, 

analizando criticamente a influencia do contexto sociocultural na 
concepción filosófica, e valorando algunhas formulacións diverxentes que 

abriron camiño cara á consideración actual da persoa. 

B6.1. Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en 
tanto que orientadora da acción humana. 

B4.8 Cosmovisión aristotélica 

B4.9 Cosmovisión mecanicista 

B4.10 Visión contemporánea do universo 

B5.1 Antropoloxía filosófica 

B5.2 Filosofía e evolución 

B5.3 Dialéctica natureza-cultura 

B5.4 Visión grega do home 

B5.5 O home no pensamento medieval 

B5.6  O home no renacemento  

B5.7 O home na modernidade 
B5.8 O ser humano na filosofía contemporánea 

B6.1 Orixe da ética occidental: Sócrates vs. Sofistas 
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B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética. 

B6.3. Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a 

xustiza e a felicidade, e sobre o desenvolvemento moral. 

B6.4. Explicar a función, as características e os principais 

interrogantes da filosofía política, como a orixe e a lexitimidade 

do Estado, as relacións entre o individuo e o Estado ou a natureza 

das leis 

B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade 

B6.9. Coñecer o campo da estética, reflexionando sobre as 

contribucións filosóficas realizadas por tres das construcións 

simbólicas culturais fundamentais 

B6.13. Entender a importancia da comunicación para o 

desenvolvemento do ser humano e as sociedades 

B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica proposicional e apreciar o 

seu valor para amosar o razoamento correcto e a expresión do 

pensamento como condición fundamental para as relacións 

humanas 

B6.20. Valorar as técnicas do diálogo filosófico, a argumentación 

e a retórica para organizar a comunicación entre as partes e a 

resolución de negociacións e de conflitos, para xerar diálogo 

baseado na capacidade de argumentar correctamente, para 

definir e comunicar correctamente o obxectivo dun proxecto. 

 

B6.3 Teorías sobre a moral 

B6.5 Kant 
B6.8 Fundamentos filosóficos do estado 

B6.9 Principais interrogantes da filosofía política 

B6.10 Platón e a xustiza 

B6.11 Sofistas 
B6.12 Realismo político: Maquiavelo 

B6.13 Contarctualismo 

B6.15 Stuart Mill vs. Marx 

B6.16 Popper vs. Escola de Frankfurt 
B6.17 Funcións da utopía 

B6.18 Legalidade e lexitimidade 
B6.24 Arte e ética 

B6.26 Filosofía e arte 

B6.29 Lóxica proposicional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 

- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas 

previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir 

con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de analizar un texto, 

identificando o seu tema, tese e ideas secundarias. Para iso, ten que poder expoñer os argumentos ou 

estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos 

das diferentes unidades e á reelaboración dos devanditos contidos. O alumnado debería poder entender e 

expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles. 

- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, 

posto que debe elaborar unha idea fundamentada e apoiada nunha serie de argumentos. Esta actividade 

pode realizarse de forma escrita, como unha redacción, unha toma de postura ante unha tese, etc., ou 

oralmente, nunha exposición pública ou nun debate. 

Todas estas actividades está referidas de xeito concreto na programación por estándar de aprendizaxe 

 

 

Un seguimento individual de 

cada alumno sobre a 

realización das actividades de 

cada unha das unidades 

didácticas. Neste seguimento 

terase en conta non só a 

realización de cada unha das 

tarefas senón tamén a 

evolución do alumno tendo 

en conta o seu punto de 

partida e de chegada. Este 

seguimento contestará a 

adquisición dos distintos 

contidos. Para este 

seguimento individual terase 

en conta a realización das 

tarefas,e a implicación do 

alumno/a coa materia. Esto 

indicará que o alumno amosa 

unha actitude positiva cara a 

asignatura o que incidirá 

positivamente na nota final 

de xuño ou setembro.  
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  CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN  
 
 

A avaliación realizarase do seguinte xeito: 

 Unha proba realizada de forma individual en  cada avaliación. Esta proba realizarase, ben de maneira única ou en varías 

sesións con unha división dos contidos. No caso de dividir os contidos e facer máis de unha proba, farase media entre as 

diversas probas sempre e cando ningunha delas estea por debaixo de 3. 

    Un seguimento individual de cada alumno sobre a realización das actividades de cada unha das unidades didácticas citado 

no apartado anterior 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 A proba ou probas citadas no apartado anterior puntuará o 100% e nela  se contemplan  os estándares de aprendizaxe e 

consistirá nunha serie de preguntas ou calquera tipo de actividades de avaliación desenvolvidas ao longo do trimestre que 

recollan os diferentes estándares de cada bloque temático   

Ademais disto, @ alumn@ que no seu seguemento individual amose unha actitude positiva cara á materia, a final de 

curso a súa nota poderá ser redondeada hacia arriba. E decir, un alumno ou alumna con actitude positiva(entrega de 

exercicios, traballos en tempo e forma, participa activamente na clase, etc.) e un 4.5 na nota de estándares poderá acadar o 5; 

pero no caso de que a actitude sexa negativa o 4.5 converterase nun 4. Para as notas de cada unha das distintas avaliacións 

farase a media das probas realizadas en cada avaliación, sempre que ningunha das notas estea por debaixo de 3. 

Para dar a nota final terase en conta a media das notas das tres avaliacións (sempre que o alumno teña aprobadas as tres) 

con un valor de dez puntos. No caso de que se teña unha avaliación suspensa con menos de un 3 o alumno ou alumna poderá 

recuperar esa avaliación de xeito extraordinario 
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