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IES CANIDO – INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021- 
2022 

Materia HISTORIA DA FILOSOFÍA Curso 2º BACH 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

 
 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

1ª 
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b 

c 

d 

h 
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B2.1. Orixe da filosofía grega. Os presocráticos: resposta á orixe do cosmos. 

B2.2. Dialéctica socrática. 

B2.3. Convencionalismo democrático e relativismo dos sofistas 

B2.4. Platón: ontoloxía e coñecemento; concepción dualista do ser humano; dimensión antropolóxica 
e política da virtude; o autor e o seu contexto 

B2.5. A física de Demócrito. 

B2.6. Problemas da filosofía antiga e solución de Aristóteles. 

B2.7. Aristóteles: metafísica, física, coñecemento, ética eudemonista e política. Comparación coa 

filosofía platónica. O autor e o seu contexto. 

B2.8. Doutrinas éticas helenísticas: Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. 

B2.9. Científicos helenísticos. 

B2.10. A Biblioteca de Alexandría. 

B3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño de Hipona: teoría da iluminación, filosofía da historia, o 

problema da certeza e a defensa da liberdade. 

B3.2. Escolástica medieval. Tomé de Aquino: relacións de razón e fe. Vías para a demostración da 

existencia de Deus. Lei moral. Relación coa filosofía antiga e coa agostiniana, a xudía e o 
nominalismo. O autor e o seu contexto. 

B3.4. Crise da Escolástica no século XIV: nominalismo de Guillerme de Ockham. Relacións entre 

razón e fe. Novo pulo para a ciencia. 
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B4.1. A filosofía no Renacemento. Humanismo: novo concepto sobre a natureza humana.  

B4.2. F. Bacon. Os prexuízos na investigación do coñecemento.  

B4.3. Implicacións da revolución científica. 

B4.4. Realismo político de Maquiavelo. 

B4.5. Descartes: O método, o "cogito" (coñecemento e realidade) e o dualismo antropolóxico. 

B4.6. Comparación do autor coa filosofía antiga e medieval, e relación coa Moderna. O autor e o seu 
contexto. 

B4.7. Hume: o coñecemento, crítica á causalidade e á substancia. Emotivismo moral. Comparación 

coa filosofía anterior. O autor e o seu contexto 

B4.8. Locke: liberalismo político 

B4.9. A Ilustración francesa. Rousseau: a crítica social, a crítica á civilización, o estado de natureza, a 

defensa do contrato social e a vontade xeral. 

B4.10. Idealismo transcendental. Kant: as facultades e límites do coñecemento. 

B4.11. Lei Moral e paz perpetua. 

B4.12. Relación do proxecto ilustrado de Rousseau coa filosofía Moderna e Kant.  
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B5.1. Marx: o materialismo histórico, a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e a súa visión 

humanista do individuo. 

B5.2. Relación de Marx cos problemas da filosofía contemporánea. O autor e o seu contexto. 

B5.3. Nietzsche: crítica á metafísica, á moral e á ciencia; a verdade como metáfora. 

B5.4. O superhome, como resultado da inversión de valores e a vontade de poder, e comparación coas 
teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e contemporánea. O autor e o seu contexto. 

B5.5. A vontade en Schopenhauer 

 B5.6. Filosofía española. Ortega y Gasset: a súa relación con posturas filosóficas como o realismo, o 

racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, e outras posturas filosóficas. O autor e o seu contexto. 

B5.7. Filosofía crítica da escola de Frankfurt. A crítica a razón ilustrada e á idea de progreso. 

B5.8. Racionalidade dialóxica de Habermas: os intereses do coñecemento e a acción comunicativa. 

B5.9. Contribución de Habermas ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade 

Contemporánea. 

B5.10. Pensamento posmoderno: principais teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e reflexión sobre a súa vixencia actual 
 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 

AVA 

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o primeiro 

gran sistema filosófico, o de Platón, analizando a relación entre 
realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a 

dimensión antropolóxica e política da virtude, en relación coa filosofía 

presocrática e o xiro antropolóxico de Sócrates e os Sofistas, valorando 
a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios 

socioculturais da Grecia antiga, e apreciando criticamente o seu discurso 

B2.2. Entender o sistema teleolóxico de Aristóteles, en relación co 
pensamento de Platón e a física de Demócrito, e valorando a súa 

influencia no desenvolvemento das ideas e cos cambios socioculturais 

da Grecia antiga. 
B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no helenismo, como o 

Epicureísmo, o Estoicismo e o Escepticismo, valorar o seu papel no 

contexto socio-histórico e cultural da época, e recoñecer a repercusión 
dos grandes científicos helenísticos, apreciando a gran importancia para 

occidente da Biblioteca de Alexandría. 

B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e o seu encontro coa 
filosofía a través das ideas fundamentais de Agostiño de Hipona, 

apreciando a súa defensa da liberdade, da verdade e do coñecemento 

interior ou a historia. 
B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en relación co agostinismo, 

a filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, e valorar a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade 
Media. 

B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do pensamento de Guillerme 
de Ockham, cuxa reflexión crítica supuxo a separación entre razón e fe, 

a independencia da filosofía e o novo pulo para a ciencia 

 

 

Os propostos pola CIUG, que de non variar ao longo do 
curso serán para esta avaliación 

 Presocráticos 

 Sofistas e Sócrates 

 Platón 

 Aristóteles 

 O problema razón e fe na Idade media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 

AVA 

B4.1. Comprender a importancia do xiro do pensamento occidental que se 

deu no Renacemento e que anticipa a modernidade, valorando o novo 

humanismo que enxalza a "dignitas hominis", a investigación dos 

prexuízos do coñecemento de F. Bacon e as implicacións da Revolución 

Científica, e coñecer as teses fundamentais do realismo político de N. 
Maquiavelo. 

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, distinguíndoo e 
relacionándoo coa filosofía humanista e o monismo panteísta de Spinoza, 

e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e nos cambios 
socioculturais da Idade Moderna. 

B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político 
de Locke, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade Moderna. 

B4.4. Coñecer os principais ideais dos ilustrados franceses, afondando no 
pensamento de J.J. Rousseau, e valorar a importancia do seu pensamento 

para o xurdimento da democracia mediante unha orde social acorde coa 

natureza humana 

B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co 
racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e a filosofía ilustrada de 

Rousseau, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade Moderna. 

 

 

 

 Descartes 

 Locke 

 Hume 

 Kant 
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3ª 
AVA 

B5.1. Entender o materialismo histórico de Marx, en relación co 
idealismo de Hegel e con Feuerbach, e valorar a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade 

Contemporánea  
B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en relación co vitalismo de 

Schopenhauer, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e 

os cambios socioculturais da Idade Contemporánea. 
B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y Gasset en relación con 

figuras da filosofía española, como Unamuno, e do pensamento europeo, 

e valorar as influencias que recibe e a repercusión do seu pensamento no 
desenvolvemento das ideas e a rexeneración social, cultural e política de 

España. 

B5.4. Coñecer as teses fundamentais da crítica da Escola de Frankfurt, 
analizando a racionalidade dialóxica de Habermas, relacionándoo coa 

filosofía crítica da Escola de Frankfurt, e valorando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea. Coñecer as teses máis definitorias do pensamento 

posmoderno, identificando as teses fundamentais de Vattimo, Lyotard e 

Baudrillard, e valorar criticamente a súa repercusión no pensamento 
filosófico a partir de finais do século XX. 

 

 Marx 

 Nietzsche 

 Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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.  

 

 

 

 
  CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN  

 
 

A avaliación realizarase do seguinte xeito: 
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 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 citada no apartado anterior puntuará o 100% e nela  se contemplan  os estándares de aprendizaxe 

propostos pola Ciug.  

Por outra banda o alumno ou alumna que no seu seguimento individual amose unha actitude positiva cara á 

materia, a final de curso a súa nota poderá ser redondeada cara arriba. E dicir, un alumno ou alumna con actitude 

positiva e un 4.5 na nota de contidos 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 trimestre. 

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 
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