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1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis.  

  

▲ Criterios de Avaliación e Estándares de aprendizaxe.  
  

Bloque 0. Contidos transversais  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

B1.1. Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos sig-
nificativos e breves, pertencentes a pensadores/as destaca-
dos/as. 

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/as destaca-
dos/as, identifica a problemática e as solucións expostas (distinguindo as teses 
principais e a orde da argumentación) e relaciona os problemas propostos nos 
textos co estudado na unidade, e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou 
correntes, e/ou con saberes distintos da filosofía. 

 

B1.2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as 
temáticas estudadas na unidade, de forma oral e escrita, con cla-
ridade e coherencia. 

FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con clari-
dade e coherencia, e demostrando un esforzo creativo e educativo na valoración 
persoal dos problemas filosóficos analizados. 

 

B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas 
fontes. 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos 
como de internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar 
e ampliar a información. 

 

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos e comprende o seu signifi-
cado, aplícaos con rigor e organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, tá-
boas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a comprensión da filosofía. 

 

B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións filosóficas, elabo-
rando de xeito colaborativo esquemas, mapas conceptuais, tá-
boas cronolóxicas e outros procedementos útiles, mediante o uso 
de medios e plataformas dixitais. 

FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, 
etc., amosando a comprensión dos eixes conceptuais estudados. 

 

Bloque 1. O saber filosófico e a Metafísica  

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. 

FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a 
filosofía desde a súa orixe, comparando coa formulación doutros saberes, como 
o científico ou o teolóxico. 

 

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerra-
cionais, como o mito ou a maxia. 

 

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. 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor 
filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía. 

 

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 prin-
cipais problemas formulados e as solucións achegadas, e argu-
mentando as propias opinións ao respecto. 

FIB2.3.1. Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de 
cada etapa cultural europea. 

 

FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes fi-
losóficas máis importantes do pensamento occidental. 

 

B2.4. Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico 
fundamental, realizando un glosario de termos de xeito colabora-
tivo mediante as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías. 

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, 
mito, logos, arché, necesidade, continxencia, causa, existencia, metafísica, ló-
xica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc. 

 

B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significati-
vos e breves sobre a orixe, a caracterización e a vixencia da filo-
sofía, identificando as problemáticas e solucións expostas, distin-
guindo as teses principais e a orde de argumentación, relacio-
nando os problemas formulados nos textos co estudado na uni-
dade e coa presentación doutros intentos de comprensión da re-
alidade, como o científico e o teolóxico, ou outros tipos de filoso-
fía, como a oriental. 

FIB2.5.1. Le e analiza de xeito crítico fragmentos de textos breves e significativos 
sobre a orixe da explicación racional e acerca das funcións e as características 
do pensamento filosófico, pertencentes a pensadores/as, que identifiquen as pro-
blemáticas filosóficas formuladas. 

 

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. 

FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os 
seus contidos e a súa actividade, razoando sobre eles. 

 



 

  

Bloque 2. Lóxica e teoría da argumentación 

B6.13. Entender a importancia da comunicación para o desenvol-
vemento do ser humano e as sociedades. 

FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, 
linguaxe formal, lóxica, xuízo lóxico, razoamento, demostración, discurso, elo-
cuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión e concepto universal, 
entre outros.  

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 hu-
manas. 

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enuncia-
dos. 

B6.15. Coñecer as dimensións que forman parte da composición 
do discurso retórico, e aplicalas na composición de discursos. 

FIB6.15.1. Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumen-
tación. 

FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos 
retóricos establecendo coherentemente a exposición e a argumentación. 

B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as ferramentas básicas do 
discurso baseado na argumentación demostrativa. 

FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha falacia. 

Bloque 3. O coñecemento e a verdade 

B3.1. Coñecer de modo claro e ordenado as problemáticas impli-
cadas no proceso do coñecemento humano, analizadas desde o 
campo filosófico, os seus graos, as ferramentas e as fontes, e ex-
por por escrito os modelos explicativos do coñecemento máis sig-
nificativos. 

FIB3.1.1. Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as proble-
máticas que implica o proceso do coñecemento da realidade, como é o dos seus 
graos, as súas posibilidades e os seus límites. 

B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á ver-
dade, identificando as problemáticas e as posturas filosóficas que 
xurdiron en torno ao seu estudo. 

FIB3.2.1. Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a verdade, como 
son o idealismo, o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, o 
consenso ou o escepticismo, e contrasta semellanzas e diferenzas entre os con-
ceptos clave que manexan. 

FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, tanto no plano 
metafísico como no gnoseolóxico, usando con rigor termos como gnoseoloxía, 
razón, sentidos, abstracción, obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, escepti-
cismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación, consenso, 
incerteza, interese, irracional, etc., e construír un glosario de conceptos de xeito 
colaborativo, usando internet. 

B3.3. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos 
sobre a análise filosófica do coñecemento humano, os seus ele-
mentos, as súas posibilidades e os seus límites, valorando os es-
forzos por alcanzar unha aproximación á verdade arredándose do 
dogmatismo, da arbitrariedade e dos prexuízos. 

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper ou Kuhn, entre outros. 

Bloque 4. A ciencia e as cosmovisións 

B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos 
de explicación, as súas características, os seus métodos e a tipo-
loxía do saber científico, expondo as diferenzas e as coinciden-
cias 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. 

FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, 
manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa 
a orde lóxica do proceso de coñecemento. 

FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedu-
tivo, método, verificación, predición, realismo, causalidade, obxectividade, relati-
vidade, caos e indeterminismo, entre outros. 

B3.5. Relacionar e identificar as implicacións da tecnoloxía, en 
tanto que saber práctico transformador da natureza e da realidade 
humana, reflexionando, desde a filosofía da tecnoloxía, sobre as 
relacións coa ciencia e cos seres humanos. 

FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transfor-
mar e dominar a natureza, póndoa ao servizo do ser humano, así como das con-
secuencias desta actuación, e participa de debates acerca das implicacións da 
tecnoloxía na realidade social. 

B3.6. Analizar de xeito crítico fragmentos de textos filosóficos so-
bre a reflexión filosófica acerca da ciencia, a técnica e a filosofía, 
identificando as problemáticas e as solucións propostas, distin-
guindo as teses principais e a orde da argumentación, relacionar 
os problemas formulados nos textos co estudado na unidade e 
razoar a postura propia. 

FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves e significativos de pensadores 
como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, entre 
outros. 



 

  

B3.7. Entender e valorar a relación entre a filosofía e a ciencia. FIB3.7.1. Identifica e reflexiona de forma argumentada acerca de problemas co-
múns aos campos filosófico e científico, como son o problema dos límites e as 
posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade e a verdade, a racio-
nalidade tecnolóxica, etc. 

FIB3.7.2. Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes 
solventes, sobre as problemáticas citadas, e realiza un proxecto de grupo so-
bre algunha temática que afonde na interrelación entre a filosofía e a ciencia. 

B4.3. Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as gran-
des cosmovisións sobre o universo. 

FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o pa-
radigma organicista aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuán-
tica contemporáneas da realidade, explicando as implicacións filosóficas asocia-
das a eses caracteres. 

FIB4.3.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos e científicos como cosmovisión, 
paradigma, Universo, natureza, finalismo, organicismo, determinismo, orde, cau-
salidade, conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, 
espazo, tempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, 
entre outros. 

Bloque 5. Antropoloxía: biolóxica, cultural, filosófica / Só actividades voluntarias 

B5.1. Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica. FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como evolución, 
dialéctica, proceso, progreso, emerxencia, azar, selección natural, apto, reducio-
nismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo xenético, natu-
reza e cultura. 

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

FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da 
evolución, como a consideración dinámica e dialéctica da vida ou o indetermi-
nismo, entre outras. 

FIB5.2.2. Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. 
Dawkins, J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre outros. 

B5.4. Valorar os coñecementos adquiridos nesta unidade, rexei-
tando os prexuízos tanto etnocéntricos como por motivos físicos, 
e tamén as actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión. 

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendi-
dos, sobre as implicacións de adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os se-
res humanos e as culturas. 

B5.8. Coñecer algunhas teorías filosóficas occidentais sobre o 
corpo humano, e reflexionar de xeito colaborativo e argumentar 
acerca dos puntos de vista propios. 

FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo (monismo, 
dualismo e emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías comparando seme-
llanzas e diferenzas, de forma colaborativa. 

Bloque 6. Ética e política / Só actividades voluntarias 

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

FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción hu-
mana, aínda recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa razón teórica e a in-
telixencia emocional. 

B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética. FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética. 

B6.4. Explicar a función, as características e os principais interro-
gantes da filosofía política, como a orixe e a lexitimidade do Es-
tado, as relacións entre o individuo e o Estado ou a natureza das 
leis. 

FIB6.4.1. Identifica a función, as características e os principais interrogantes da 
filosofía política. 

FIB6.4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, xustiza, dereito, 
dereitos naturais, Estado democrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, con-
vención, contractualismo, alienación, ideoloxía, utopía, entre outros conceptos 
clave da filosofía política. 

B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade. FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade. 



 

  

▲ Grao mínimo de consecución para superar a materia.  
   

A POR CONTIDOS Especificación   
   

1 
Conceptuais 

 

Corrección lingüística (ortografía; gramaticalidade)   

Adecuación do contido das respostas ás preguntas expostas.   

Desenvolvemento adecuado das cuestións, tomarase como base tanto a exposición do 

libro de texto como as explicacións na aula. 

  

Ausencia de erros conceptuais   

Dominio dos contidos conceptuais   

Correcta utilización dos termos específicos da materia   

Coherencia lóxica do discurso.   

2 Procedimentais 

Dominio aceptábel da ortografía e da expresión escrita   

Esquematizar un texto (análise sintáctica): tema, teses   

Identificar e explicar os conceptos fundamentais dun texto   

Contextualizar o texto   

Relacionar un texto con textos   

Valorizar argumentativamente un texto ou tese.   

Citar e referirse a un texto   

Elaborar un guía   

Expor unha cuestión a partir dun guía previo   

3 Actitudinais 

Demostrar interese pola reflexión e indagación filosófica   

Seguir as indicacións do profesor   

Expresar claramente a súa opinión   

Respectar as opinións diferentes ás súas.   

Participación construtiva e colaboradora na aula.   

Rexeite de toda forma de violencia e discriminación   

Actitude crítica   

Non incorrer en copia, plaxio ou suplantación.   
   

B POR COMPETENCIAS   
   

1 
Exprésase correctamente de forma oral e escrita, usando un vocabulario filosófico e científico 

adecuado ao seu nivel. 
CCL 

  

2 Resolve problemas a través da aplicación de método científico e racionais. CMCT   

3 

Sabe utilizar diferentes ferramentas dixitais. 

CD 

  

Sabe traballar con información procedente de diversos medios.   

Cita conveniente a fonte de onde tirou a información.   

Discrimina a información fiábel e obxectiva da que non o é.   

4 Ser consciente de como se produce a súa propia aprendizaxe e como evoluciona. CPAA   

5 Relacionar os coñecementos adquiridos durante a materia con experiencias do seu día a día. CSC   

6 
Cuestionarse problemas que afectan á sociedade, analizándoos e tentando buscar posíbeis mello-

ras. 
CEC 

  

7 
Desenvolver un espírito crítico a través do cal sexa capaz de expor solucións a problemas que se 

lle expoñan na vida. 
SIE 

  



 

  

 2 Avaliación e cualificación   
  

 ▲ Procedementos e instrumentos de avaliación.  
  

 0 Procedementos ou actividades básicas:   

 

1 

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

vias polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir con preci-

sión e claridade os conceptos centrais de cada unidade.  

  

 

2 

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

diferentes unidades ou dos libros de lecturas opcionais que aparecen no apartado “plan de lectura”, e á reelabo-

ración dos devanditos contidos.   

  

 

3 

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.  

  

 

4 

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 realizarase 

fundamentalmente de forma escrita, como unha redacción, pero tamén podería ser oralmente, nunha exposición 

pública ou nun debate. 

  

  

  Instrumentos de avaliación Criterios de calificación   

 

1 

Actitude Para observación sistemática da 

actitude do alumno utilizarase o diario de clase 

do profesor. 

Regularidade e constancia na actividade.   

 Atender os requirimentos do profesor.   

 Atención ás explicacións do profesor e participación activa 

e positiva nas clases (consultando dúbidas, respondendo ás 

preguntas, intervindo nos debates...).   

  

 Preocupación pola correcta realización das actividades 

encomendadas. 

  

 

2 

Actividades e exercicios 

Realizaranse na aula ou na casa . 

Estarán recollidas (ademais da Aula virtual) no 

caderno do alumno, que o profesor poderá 

inspecciona periodicamente nas aulas. 

O caderno do alumno (apuntamentos máis 

anotacións de exercicios e documentos) 

baremarase (cf. Infra) como tarefa voluntaria.  

Procura de información para completar ou aclarar o visto 

na clase 

  

 Análise de textos.   

 Elaboración dunha cronoloxía de textos   

 Realización de cuestionarios   

 Actividades de resumo e síntese de materiais 

proporcionados polo profesor ou procurados polo propio 

alumno. 

  

 

Actividades voluntarias (cf. Baremo infra) 

Traballos de síntese e comentario persoal acerca de libros 

de lectura do “plan lector”.  

  

 Elaboración dun cuestionario   

 Análise dun texto   

 Elaboración dunha cronoloxía de autor ou temática   

 Redacción de artigos.   

 

3 

Probas obxectivas escritas ou realizadas na 

aula virtual. 

(as partes do exame especifícanse infra) 

 

 

Comentarios de texto   

 Exposición de tópicos   

 Definicións de conceptos   

 Nas probas onde entren contidos da lóxica formal poden 

aparecer tamén preguntas de resolución de exercicios e 

problemas. 

  

 Se durante algunha das probas realizados ao longo do curso 

se sorprende a algún alumno copiando, por calquera 

  



 

  

procedemento, irá a un exame final de toda a materia no mes 

de Xuño.   

 
 

Para obter unha avaliación final positiva na materia compre sumar 50 ou máis puntos sobre 100 entre a nota do 

exame, os exercicios obrigatorios, a cuxo resultado se SUMARÁ a nota dos actividades voluntarias.  

  

 

 

No caso do exame, será necesario sacar unha nota mínima para obter unha avaliación positiva na materia. Esta 

nota mínima será dun 3 sobre 10 (sempre e cando non haxa preguntas en branco no exame ou contestadas dunha 

forma moi insuficiente). 

  

  Os aspectos actitudinais serán tipo en conta no redondeo da notas e na promoción final.   

 

▲ Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.  
  

N PARTES INSTRUMENTOS / CRITERIOS % %  
  

1 
Exame de avaliación 

50% 

Comentario de texto [1+2+1+3+2+1] 50 25  

Exposición de tres/dúas cuestións 30 15  

Definición de tres/catro conceptos 10 05  

Comentario de frase 10 05  

2 
Tarefas obrigatorias 

50% 

Cuestionarios 25  

Exercicios de redacción (foro-caderno, papel) 25  

A NOTA AVALIACIÓN Exame + tarefas obrigatorias 100  

3 
Tarefas voluntarias 

+30% 

Cuestionarios e exercicios 10  

Cuestionario elaborado polo alumno 10  

Análise de texto elaborado polo alumno 10  

B NOTA FINAL Nota avaliación + tarefas voluntarias +30  
  

C ACTITUDE Só con nota final superior a tres   

N GRAO CRITERIOS BA  

1 
Mínimo 

Asistencia regular, puntualidade (Faltas xustificadas). 1  

2 Conduta adecuada (Cumprimento medidas correctoras). 1  

3 
Medio 

Presentación, marcado e orde do material e apuntamentos (Caderno). 1,5  

4 Realización de tarefas (que tracen un mínimo progreso). 1,5  

6 
Alto 

Participación espontánea nas aulas e foros: preguntas, debates. 2,5  

7 Traballo colaborativo (cronoloxía, exposicións, etc). 2,5  

C PROMOCIÓN Nota final (superior a un tres) + actitude ≥5  

 

Os criterios que aplica o profesor para determinar a promoción do alumnado que non aprobou esta ou outra 

materia son os que se relacionan na táboa (ou análogos para as outras materias). 

Non se consideran aspectos xa avaliados (presentación, corrección e lingüística, etc.). 

 

  

▲ Proba extraordinaria de setembro  
  

 

A proba de setembro estará organizada do mesmo modo que os exames finais. Estará dividida en catro bloques 

(Filosofía-Metafísica, Lóxica, Coñecemento e Verdade, Ciencia e cosmovisión moderna). O alumno deberá 

repartir as tres cuestións e tres definicións entre os catro bloques. O texto e a frase a comentar, tamén un por 

bloque, serán de libre escolla. Todos os demais aspectos (baremo) son comúns aos exames ordinarios. 

 

  

▲ Alumnado de materia pendente  
  

 En primeiro de Bacharelato non hai alumnos cos materias pendentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

3 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

(recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

▲ Actividades  
 

1 Lectura de repaso das unidades. 

2 Lectura de textos: marcado, esquematización, apuntamentos. 

3 Elaboración de esquemas horizontais, cadros e diagramas sobre os textos. 

4 Análise semántica de termos. 

5 Redaccións sinxelas a partir dun guía (resumos, sínteses, definicións, análises etimolóxicas) 

6 Indagación, análise e comentario de documentos, textos, diagramas, imaxes, etc. 

7 Elaboración de fichas, cronoloxías, eixos cronolóxicos, mapas temáticos. 

 

▲ Metodoloxía   
 

1 Alumnado con conectividade 

1 Presentación na Aula Virtual das actividades. 

2 Fornecemento de documentos de traballo (moldes de esquemas, guías, etc.) 

3 Cuestionarios e outras actividades. 

4 Participación no foro. 

2 Alumnado con conectividade reducida (telefónica) 

1 Levar un caderno de actividades e/ou revisar e organizar o cartafol da materia. 

3 Lectura e copia do material e as actividades vía correo electrónico.  

4 Realización dos exercicios na Aula Virtual na medida das posibilidades. 

3 Alumnado sen conectividade 

1 Non hai alumno sen conectividade. 

 

▲ Materiais e recursos didácticos  
 

1 Libro de texto 

Filosofía. Serie Reflexiona. Editorial Santillana (versión en galego).  

O alumno que quixer pode utilizar calquera manual ou libro de texto aprobado polas 

autoridades educativas. O departamento ofrece os que ten en depósito. 
 

2 Aula virtual 
Curso Historia da Filosofía Materiais: Documentos, imaxes, vídeos  

Curso Filosofía da Filosofía Exercicios: Cuestionarios, foros-caderno, actividades.  

3 Tic Computador persoal con internet para cada alumno  

 

4 Información e publicidade. 
 

1 Información ao alumnado e ás familias Mensaxaría da Aula Virtual Correo corporativo 

2 Publicidade Páxina Web do Centro Cursos da Aula Virtual 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/959

