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I.  FILOSOFÍA (1º BAC)I.  FILOSOFÍA (1º BAC)

1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLESCOMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

 

1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLESCOMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

B1.1. Ler comprensivamente e analizar de
forma crítica textos significativos e breves,
pertencentes a pensadores/as destacados/
as.

FIB1.1.1.  Analiza  de  xeito  crítico  textos
pertencentes  a  pensadores/as
destacados/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.

CAA

CCL

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

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

CCL

CSC

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.

CD

CSC

CCL
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1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLESCOMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

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.

 

CAA

 CCL

B2.4. Comprender e utilizar con precisión o
vocabulario  filosófico  fundamental,
realizando un glosario de termos de xeito
colaborativo 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,  lóxica,
gnoseoloxía,  obxectividade,  dogmatismo,
criticismo, etc.

CCL

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.

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
problemáticas filosóficas formuladas.

CCL

B4.3. Coñecer e comparar as explicacións 
dadas desde as grandes cosmovisións 
sobre o universo.

FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes
cosmovisións do Universo.

CMCCT

CCL

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 indeterminismo, entre outras.

CMCCT

 CCL

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira 
argumentada, sobre a interacción 
dialéctica entre o compoñente natural e o 

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o
compoñente natural innato do ser humano,
e a súa relación cos elementos culturais que

CCEC

CSC
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1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLESCOMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

cultural que caracterizan o ser humano 
como tal, sendo o culturalmente adquirido 
condición para a innovación e a 
creatividade que caracterizan a especie.

xorden  nos  procesos  de  antropoxénese  e
humanización,  dando  lugar  á  identidade
propia do ser humano.

CCL

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

    2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 AVALIACIÓN   PRECEDEMENTOS

 - A avaliación será a media dos resultados acadados na 1ª e 2ª avalia-
ción.

- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas actividades realiza-
das neste último trimestre se supera no conxunto das mesmas a me-
dia conxunta da 1ª e 2ª avaliación.

 INSTRUMENTOS

- Realización das actividades que se envian (envio que será ao correo
corporativo personal: alumnado@ieseduardopondal.org).

CUALIFICACIÓN

FINAL XUÑO

A nota do terceiro trimestre (C) será a media de tódalas actividades
realizadas dende o 12 de marzo ata a data da avaliación de xuño (estas
actividades son as recollidas abaixo). A media deste 3º trimestre calcu-
larase cuantificando a nota acadada en cada unha das actividades:  Co-
mentarios de texto (sobre 3 puntos) + Test (3 puntos) + 1 Cuestión so-
bre contidos (2 puntos) + 1 Cuestión Lectura ou Ensaio (2 puntos).

 Nas actividades deste 3º trimestre valoraranse os indicadores relacio-
nados coa mellora e progreso nas Competencias propias da materia,
especialmente para o alumnado que non superou algunha das avalia-
cións (1ª e 2ª).  Media do 3º trimestre = Nota total acadada nas Act.
realizadas/Nº de actividades programadas.

  A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 

-Para o alumnado coa 1ª e a 2ª avaliación aprobadas de xeito pre-
sencial a cualificación será a media desas dúas avaliacións, ou a media
da primeira, a segunda e o traballo feito no terceiro trimestre se desa
maneira o alumnado mellora a súa cualificación. A nota final será a máis
alta entre a media de A e B ((A + B)/2) e a media de A,B e C ((A + B +
C)/3) sendo:

A = Nota da 1ª avaliación.
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    2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

B = Nota da 2ª avaliación.
C=Nota do terceiro trimestre.

-Para o alumnado con algunha das avaliacións non superadas pro-
gramarase unha actividade no mes de maio para que trate de recuperar
as competencias clave imprescindibles para a materia. Esta actividade
de recuperación de avaliación computarase sobre 10 puntos.

Para o alumnado coa primeira  e/ou a segunda avaliación suspensas
presencialmente a nota final será a máis alta entre a media de A e B ((A
+ B)/2) e a media de A,B e C ((A + B + C)/3)

Sendo:

A = Nota da 1ª avaliación ou nota da recuperación realizada no terceiro
trimestre se mellora a súa cualificación.

B = Nota da 2ª avaliación ou nota da recuperación realizada no terceiro
trimestre se mellora a súa cualificación.
C=Nota do terceiro trimestre.

PROBA

EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO

 A proba extraordinaria de setembro tendrá o carácter de presencial
ou telemático segundo as circunstancias que para esas datas consi-
deren as autoridades sanitarias oportunas. Nela entrarán únicamente
os contidos e estándares traballados na primeira e a segunda avalia-
ción.

Esta proba-escrita estará composta de:  

- COMENTARIO DE TEXTO (3 puntos)

- TEST (3 puntos)

- 1 Cuestión de contidos (2 puntos)

- 1 Cuestión Lectura ou Ensaio (2 puntos)

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
(Recuperación, reforzo, repaso e no seu caso ampliación)(Recuperación, reforzo, repaso e no seu caso ampliación)

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

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

 ACTIVIDADES Actividades a realizar neste período do terceiro trimestre (período dende
o 12 de marzo ata final de curso):

Para todo o alumnado:

- COMENTARIO DE TEXTO (3 puntos)

- TEST (3 puntos)

- 1 Cuestión de contidos (2 puntos)

- 1 Cuestión Lectura ou Ensaio (2 puntos)

Para o alumnado con algunha das avaliacións non superada:
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- ACTIVIDADE DE RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN (Individual-Re-
cuperación).  Actividade única escrita avaliada sobre 10 puntos.

- ACTIVIDADE DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN (Individual-Re-
cuperación).  Actividade única escrita avaliada sobre 10 puntos.

 METODOLOXÍA 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade)

Alumnado con conectividade:

    - Manexo da información dos Apuntamentos precisos de acceso libre a
Aula virtual, con indicacións de manexo ao alumnado.

    - Envio de cada unha das actividades polo correo corporativo do centro
tanto dende o grupal como do particular  do alumnado. alumnado@ie-
seduardopondal.org.

    - Fixación de data de entrega para cada actividade con flexibilización
atendendo ás distintas circunstancias do alumnado.

   -Solución personalizada de dúbidas e explicacións sobre as actividades.

   -Seguimento dos avances e nivel de adquisición das competencias.

Alumnado sen conectividade:

- O Manexo da información dos Apuntamentos precisos de acceso libre
que se esixen para as actividades programadas foron xa entregados
e depositados na fotocopiadora da conserxería do centro en papel e
recollidos polo alumnado antes do período de confinamento.

- Comunicación a través do centro (Xefatura de Estudos e información a
titoría).

- Flexibilización atendendo ás distintas circunstancias do alumnado.

  -Solución personalizada de dúbidas e explicacións sobre as actividades. 

  -Seguimento dos avances e nivel de adquisición das competencias.

  Materiais 

e recursos

   1. Correo electrónico 

   2. Aula virtual 

   3. Videoconferencias

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

 Informa-
ción  ao
alumnado
e ás fami-
lias

 A información contida neste documento será trasladada ao alumnado por co-
rreo electrónico  

 

 Publicidade   Publicación obrigatoria na páxina web do centro no formato da aula virtual, na
sección do Departamento de Filosofía e no enlace aberto:

  https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondal/aulavirtual2/cour-
se/view.php?id=71
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        DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, Maio 2020
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