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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   

Realizar a análise de fragmentos dos textos 
máis salientábeis da historia da filosofía, e ser 
capaz de transferir os coñecementos a ou-
tros/as autores/as ou problemas. 

Comprende o sentido global dos textos máis salientábeis dos/das 
autores/as estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da argumen-
tación e as formulacións que se defenden, e é quen de transferir 
os coñecementos a outros/as autores/as ou problemas. 

  

Analiza as ideas do texto, identificando a conclusión e os concep-
tos e as ideas relevantes, e recoñece a súa estrutura e a orde ló-
xica das súas ideas. 

  

Argumenta a explicación das ideas presentes no texto, en relación 
coa filosofía do/da autor/a e os contidos estudados. 

  

Argumentar con claridade e capacidade crítica, 
oralmente e por escrito, as súas propias opi-
nións sobre os problemas fundamentais da fi-
losofía, dialogando de xeito razoado con ou-
tras posicións diferentes. 

Argumenta as súas propias opinións con claridade e coherencia, 
tanto oralmente como por escrito. 

  

Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a 
diversidade de ideas e, á vez, apoiándose nos aspectos comúns. 

  

Aplicar adecuadamente as ferramentas e os 
procedementos do traballo intelectual á 
aprendizaxe da filosofía, realizando traballos 
de organización e investigación dos contidos. 

Sintetiza correctamente a filosofía de cada autor/a, mediante re-
sumos dos seus contidos fundamentais, e clasifícaos nos núcleos 
temáticos que atravesan a historia da filosofía: realidade, coñece-
mento, ser humano, ética e política. 

  

Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, comprende o seu 
significado, organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, tá-
boas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a compren-
sión da filosofía do autor, e aplícaos con rigor. 

  

Selecciona información de distintas fontes, bibliográficas e de in-
ternet, e recoñece as fontes fiables. 

  

Realiza redaccións ou disertacións, traballos de investigación e 
proxectos que impliquen un esforzo creativo e unha valoración 
persoal dos problemas filosóficos formulados na historia da filo-
sofía. 

  

Utilizar as tecnoloxías da información e da co-
municación na realización e na exposición dos 
traballos de investigación filosófica. 

Utiliza as ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs, re-
des sociais, procesador de textos, presentación de diapositivas ou 
recursos multimedia, etc.) para o desenvolvemento dos traballos. 

  

Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da in-
vestigación, e decide os conceptos adecuados. 

  

Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os conti-
dos estudados utilizando as tecnoloxías da información e da co-
municación. 

  

 Bloque 1. Platón e Aristóteles     

Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e com-
prender o primeiro gran sistema filosófico, o 
de Platón, analizando a relación entre reali-
dade e coñecemento, a concepción dualista do 
ser humano e a dimensión antropolóxica e po-
lítica da virtude, en relación coa filosofía pre-
socrática e o xiro antropolóxico de Sócrates e 
os Sofistas, valorando a súa influencia no de-
senvolvemento das ideas e os cambios socio-
culturais da Grecia antiga, e apreciando critica-
mente o seu discurso. 

Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo 
intelixible, ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dua-
lismo, reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, virtude e 
xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 

  

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na 
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Platón, analizando 
a relación entre realidade e coñecemento, a concepción dualista 
do ser humano e a dimensión antropolóxica e política da virtude. 

  

Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe 
do Cosmos, os conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates 
e o convencionalismo democrático e o relativismo moral dos so-
fistas, identificando os problemas da filosofía antiga, e relacio-
nando esas respostas coas solucións achegadas por Platón. 

  

Respecta o esforzo da filosofía de Platón por contribuír ao desen-
volvemento das ideas e aos cambios sociais da Grecia antiga, va-

  



 

  

lorando positivamente o diálogo como método filosófico, o nace-
mento das utopías sociais, o sentido do gobernante-filósofo ou a 
súa defensa da inclusión das mulleres na educación. 

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 so-
cioculturais da Grecia antiga. 

Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de Aristóte-
les, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, poten-
cia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedu-
ción, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtude, entre ou-
tros. 

  

Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma 
na escrita, as teorías fundamentais de Aristóteles, examinando a 
súa concepción da metafísica e da física, o coñecemento, a ética 
eudemonista e a política, en comparación coas teorías de Platón. 

  

Estima e razoa o esforzo da filosofía de Aristóteles por contribuír 
ao desenvolvemento do pensamento occidental, valorando posi-
tivamente a formulación científica das cuestións. 

  

 Bloque 2. Agostiño e Tomé     
Explicar a orixe do pensamento cristián e o seu 
encontro coa filosofía a través das ideas fun-
damentais de Agostiño de Hipona, apreciando 
a súa defensa da liberdade, da verdade e do 
coñecemento interior ou a historia. 

Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a 
través das teses centrais do pensamento de Agostiño de Hipona. 

  

Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en rela-
ción co agostinismo, a filosofía árabe e xudía, 
e o nominalismo, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios so-
cioculturais da Idade Media. 

Define conceptos de Tomé de Aquino, como razón, fe, verdade, 
deus, esencia, existencia, creación, inmortalidade, lei natural, lei 
positiva e precepto, entre outros, e aplícaos con rigor. 

  

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Tomé de Aquino, 
distinguindo a relación entre fe e razón, as vías de demostración 
da existencia de Deus, e a lei moral, en comparación coas teorías 
da filosofía Antiga. 

  

 Bloque 3. Descartes, Locke e Hume     
Entender o racionalismo de Descartes, distin-
guíndoo e relacionándoo coa filosofía huma-
nista e o monismo panteísta de Spinoza, e va-
lorar a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e nos cambios socioculturais da Idade 
Moderna. 

Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, 
dúbida, hipótese, "cogito", idea, substancia e subxectivismo, en-
tre outros, e aplícaos con rigor. 

  

Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma 
na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, ana-
lizando o método e a relación entre coñecemento e realidade a 
partir do "cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación 
coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

  

Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos coas 
solucións aportadas por Descartes. 

  

Estima e razoa o esforzo da filosofía de Descartes por contribuír 
ao desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da 
Idade Moderna, e valora a universalidade da razón cartesiana. 

  

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. 

Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experien-
cia, percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, há-
bito, contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, 
felicidade, contrato social, liberdade e deber, entre outros, e 
úsaos con rigor. 

  

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais de Hume, distinguindo os princi-
pios e os elementos do coñecemento respecto á verdade, a crítica 
á causalidade e á substancia, e o emotivismo moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía antiga e da medieval, e co raciona-
lismo moderno. 

  

Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, 
identificando os problemas da filosofía moderna, e relaciónaas 
coas solucións aportadas por Hume. 

  

 Bloque 4. Kant     
Comprender o idealismo crítico de Kant, en re-
lación co racionalismo de Descartes, o empi-
rismo de Hume e a filosofía ilustrada de 

Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, ra-
zón, crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a pos-
teriori, facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, 

  



 

  

Rousseau, e valorar a súa influencia no desen-
volvemento das ideas e os cambios sociocultu-
rais da Idade Moderna. 

idea, lei, fenómeno, nóumeno, vontade, deber, imperativo cate-
górico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, paz e 
pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as 
facultades e os límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpe-
tua, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval e 
moderna. 

  

Respecta e razoa o esforzo da filosofía de Kant por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 
Moderna, e valora a dignidade e a procura da paz entre as nacións 

  

 Bloque 5. Marx, Nietzsche e Ortega     
Entender o materialismo histórico de Marx, en 
relación co idealismo de Hegel e con Feuer-
bach, e valorar a súa influencia no desenvolve-
mento das ideas e nos cambios socioculturais 
da Idade Contemporánea. 

HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Marx, 
examinando o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á 
alienación e á ideoloxía, e expón a súa visión humanista do 
individuo. 

  

B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en 
relación co vitalismo de Schopenhauer, e valo-
rar a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e os cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea. 

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, 
intuición, metáfora, convención, perspectiva, xenealoxía, transva-
loración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e eterno re-
torno, entre outros, e aplícaos con rigor. 

  

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral 
coma na escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Nietzsche, 
considerando a crítica á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade 
como metáfora, e a afirmación do superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade de poder, en comparación coas 
teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e contemporánea. 

  

B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y 
Gasset en relación con figuras da filosofía es-
pañola, como Unamuno, e do pensamento eu-
ropeo, e valorar as influencias que recibe e a 
repercusión do seu pensamento no desenvol-
vemento das ideas e a rexeneración social, cul-
tural e política de España. 

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con ri-
gor, como obxectivismo, ciencia, europeización, filosofía, mundo, 
circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, cate-
goría, liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, xeración, 
home-masa e home selecto, entre outros. 

  

 

 

 

 

 



 

  

▲ Grao mínimo de consecución para superar a materia.  
   

A POR CONTIDOS Especificación   
   

- 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 exposi-

ción 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 ou plaxio    

   

B POR COMPETENCIAS   
   

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

cuado 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. Non incorre en plaxio.    
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 melloras. 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, iden-

tificando 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. 

Asistencia a clase.  

 Sen sancións pendentes. 

 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 ou disertacións 

 

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 tidos 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% 
Estrutura e cualificación baseadas 

na proposta da CiUG 

Comentario de texto 30 15   

Exposición de cuestión asociada ao texto 30 15   

Exposición de cuestión doutro autor 30 15   

Preguntas breves (6) 10 05   

2 
Tarefas obrigatorias 

50% 

Cuestionarios 30   

Exercicios de redacción (foro-caderno, papel) 20   

A NOTA AVALIACIÓN Exame + tarefas obrigatorias 100   

3 

Tarefas voluntarias 

+30% máximo 
Imprescindíbel a corrección 

lingüística (ver Plano Lector) 

Cuestionarios 10   

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 

Traballo regular 1   

2 Atención aos requirimentos do profesor 1   

3 
Medio 

Presentación, marcado e orde do material e apuntamentos (Caderno 

ou Cartafol). 
1,5   

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

6 
Alto 

Participación espontánea nas aulas e foros (preguntas, debates), e nas 

actividades do centro (Biblioteca, Club de lectura). 
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  
  

 Terá a mesma estrutura e tratará os mesmos contidos que a proba final de xuño.   
  

▲ Alumnado de materia pendente  
  

 Criterios de avaliación: Non varían respecto do curso de primeiro, só que restrinxidos agora ao exame.   

 Criterios de cualificación: Non varían respecto do curso de primeiro, só que restrinxidos agora ao exame.   
  

 Procedementos e instrumentos de avaliación:   
  

 

O exame de Filosofía decorrerá o venres 22 de 09 a 11 h. 

Se non hai posibilidade de facelo presencialmente se fará na Aula Virtual, con cuestionarios Moodle que inclu-

íran preguntas de redacción. 

Será o mesmo exame da primeira convocatoria, que tamén é o mesmo (ou con algunha variante) do curso 

pasado. 

Os cuestionarios da proba están sometidos a condicións restritivas: horaria (de 9 a 10:30 cunha prórroga de 30 

m.), duración (máximo 2 horas) e preguntas separadas en páxinas distintas. 

No caso dos comentarios (texto e frase), haberá en cada caso un cuestionario sobre un só texto ou frase (a 

determinar polo profesor), que incluirá todos os pasos do comentario escrito. 

  



 

  

 

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 Establecer correspondencia entre frases. 

6 Redaccións articuladas a partir dun guía (resumos, sínteses, definicións, análises etimolóxicas) 

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

8 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 sen conectividade 

- Non hai ningún alumno sen conectividade en 2º de bacharelato. 

 

▲ Materiais e recursos didácticos  
 

1 Libro de texto 

Historia da 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 

 

▲ 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

