
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, diferenciándoa doutros 
tipos de saberes que estudan aspectos concretos da realidade e do 
individuo. 

FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con eles. 

B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental (onde, cando e por que 
xorde), distinguíndoa dos saberes prerracionais, o mito e a maxia, en 
tanto que saber práctico. 

FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica. 
FIB1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos da formación do Cosmos e o 
ser humano, pertencentes ao campo mitolóxico e ao campo racional, e extrae 
semellanzas e diferenzas nas formulacións. 

B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico da filosofía grega, a 
pregunta pola orixe, e coñecer as primeiras respostas dadas polos 
primeiros pensadores gregos. 

FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas presocráticas á pregunta polo arché, 
coñece os seus autores e reflexiona por escrito sobre as solucións de 
interpretación da realidade expostas por Heráclito, Parménides e Demócrito. 

B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no século V a.C., 
explicando algunhas das ideas centrais de Sócrates e de Protágoras, e 
reflexionando sobre a aplicación práctica da filosofía respecto ao 
individuo e a sociedade en que vive. 

FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida 
por Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa propia postura. 

B1.6. Recoñecer as funcións da filosofía en tanto que saber crítico que 
aspira a fundamentar, analizar e argumentar sobre os problemas 
últimos da realidade, desde unha vertente tanto teórica como práctica. 

FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas 
funcionalidades. 

B2.1. Comprender a profundidade da pregunta "quen son?", coñecendo 
algunhas respostas dadas desde a psicoloxía e a filosofía, reflexionar e 
valorar a importancia de coñecerse a si mesmo/a, e expresalo por 
escrito. 

FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, temperamento, 
carácter, conciencia, inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía 
humanística, psicanálise, e elabora un glosario con eses termos. 

B2.2. Definir o que é a personalidade, así como os principais conceptos 
relacionados con ela. 

FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a personalidade. 

B2.3. Coñecer e explicar as teses centrais dalgunhas teorías sobre a 
personalidade. 

FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a personalidade e argumenta 
sobre iso. 

B2.5. Analizar que se entende por inconsciente no marco do 
pensamento da psicanálise. 

FIB2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente. 

B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en grupo sobre a posible FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos cuxo punto de 
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incidencia que a herdanza xenética e o adquirido teñen na formación 
da personalidade. 

reflexión sexa a herdanza adquirida na formación da personalidade, incidindo 
no autocoñecemento. 

B2.8. Identificar a función e a importancia da motivación como factor 
enerxético e direccional da vida humana nas súas múltiples dimensións. 

FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción, 
sentimento, necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida 
afectiva e frustración. 

B2.9. Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o valor do coñecemento 
como elemento motivador da conduta humana, reflexionando sobre a 
consideración do ser humano como animal racional. 

FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do 
coñecemento e a motivación. 

B2.10. Explicar as ideas centrais da teoría humanística sobre a 
motivación, reflexionando sobre o carácter da motivación como 
elemento distintivo do ser humano fronte ao simplemente animal. 

FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría humanística sobre a motivación e 
expresa a súa opinión razoada ao respecto. 

B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristótoles, 
reflexionando sobre a consideración e a relación entre a alma, o corpo 
e os afectos, que se analizan nesas teorías. 

FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. 
FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles. 
FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación entre o corpo e a mente 
ou alma. 

B2.18. Describir e comparar a concepción cartesiana do papel do 
pensamento como aspecto que define o individuo, fronte ás 
concepcións materialistas e mecanicistas do home-máquina no 
materialismo francés do século XVIII. 

FIB2.18.1. Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo". 

B2.21. Recoñecer as implicacións filosóficas da idea do home como 
proxecto. 

FIB2.21.1. Expresa e desenvolve a idea de home como proxecto. 

B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa individualidade e, ao 
mesmo tempo, identificalo como un "alter ego" que comparte un 
espazo e unhas circunstancias comúns, dando lugar á 
intersubxectividade. 

FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, alteridade, 
socialización, estado de natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, 
propiedade, Estado, lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e 
cambio social, e globalización. 

B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural do ser humano, 
identificando e distinguindo os conceptos de cultura e de sociedade. 

FIB3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de 
sociedade, facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai no ser 
humano. 

B3.3. Identificar o proceso de construción, os elementos e a 
lexitimación dunha cultura, valorando esta non só como ferramenta de 

FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como son as 
institucións, as ideas, as crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc. 
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adaptación ao medio, senón como ferramenta para a transformación e 
a autosuperación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Terase en conta os resultados acadados na 1ª e na 2ª avaliación. 

• O alumno poderá mellorar a súa cualificación coas actividades e 
tarefas desenvolvidas durante o 3º trimestre. 

Instrumentos: 

• Actividades e tarefas realizadas na Aula virtual. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
1. Para o alumnado coa 1ª e a 2ª avaliación aprobadas de xeito 
presencial 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. 
B = Nota da 2ª avaliación. 
C = Nota media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre. 
 
2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas 
presencialmente 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 ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación. 

B = Nota da 2ª avaliación ou nota media das actividades e tarefas de 
recuperación realizadas no terceiro trimestre se mellora a súa 
cualificación. 

C = Nota media das actividades e tarefas realizadas no terceiro trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial, se é posible. Nela 
entrarán unicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Tarefas e actividades de tipo teórico-práctico sobre os estándares de 
aprendizaxe indicados no apartado 1 deste documento. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Todo o alumnado ten conectividade. 
2. Na Aula virtual figuran os contidos relativos aos estándares de 
aprendizaxe que imos traballar neste trimestre. Sobre estes contidos os 
alumnos teñen que realizar diversas actividades e tarefas cun prazo de 
entrega determinado. As tarefas son avaliadas e comentadas. 
3. As dúbidas e consultas realízanse empregando os recursos da Aula virtual 
Moodle (foros e conversas en tempo real) e da plataforma de 
videoconferencias Webex. 

Materiais e recursos 

1. Correo electrónico. 
2. Aula virtual (contidos teóricos, recursos multimedia, canles de 
comunicación e tarefas). 
3. Videoclases. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será accesible ao alumnado 
e familias mediante a súa inserción na Aula virtual e explicación por 
videoclase. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


