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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis salientables da 
historia da filosofía, e ser capaz de transferir os coñecementos a 
outros/as autores/as ou problemas. 

HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos máis salientables dos/das 
autores/as estudados/as, recoñecendo a orde lóxica da argumentación e as 
formulacións que se defenden, e é quen de transferir os coñecementos a 
outros/as autores/as ou problemas. 
HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identificando a conclusión e os conceptos 
e as ideas relevantes, e recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das súas 
ideas. 
HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas presentes no texto, en relación 
coa filosofía do/da autor/a e os contidos estudados. 

B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do 
traballo intelectual á aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de 
organización e investigación dos contidos. 

HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada autor/a, mediante 
resumos dos seus contidos fundamentais, e clasifícaos nos núcleos temáticos 
que atravesan a historia da filosofía: realidade, coñecemento, ser humano, 
ética e política. 

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. 

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo 
intelixible, ben, razón, doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, 
reminiscencia, transmigración, mímese, methexe, virtude e xustiza, entre 
outros, e aplícaos con rigor. 
HFB2.1.2. 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. 
HFB2.1.3. 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 sofistas, 
identificando os problemas da filosofía antiga, e relacionando esas respostas 
coas solucións achegadas por Platón. 
 

B2.2. Entender o sistema teleolóxico de Aristóteles, en relación co HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de Aristóteles, 
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pensamento de Platón e a física de Demócrito, e valorando a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e cos cambios socioculturais 
da Grecia antiga. 

como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, 
efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedución, abstracción, alma, 
monismo, felicidade e virtude, entre outros. 
HFB2.2.2. 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 eudemonística e a política, 
en comparación coas teorías de Platón 

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. 

HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá nas súas orixes, a 
través das teses centrais do pensamento de Agostiño de Hipona. 

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. 

HFB3.2.2. 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. 

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. 

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Descartes, analizando 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. 
HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e relaciónaos coas 
solucións aportadas por Descartes. 

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. 
 
 
 
 
 

HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, 
percepción, inmanencia, asociación, impresións, ideas, hábito, contradición, 
causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contrato social, 
liberdade e deber, entre outros, e úsaos con rigor. 
HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
escrita, as teorías fundamentais de Hume, distinguindo os principios e os 
elementos do coñecemento respecto á verdade, a crítica á causalidade e á 
substancia. 
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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. 

 
HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como liberdade, dignidade, persoa, paz e 
pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 
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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. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B1.1. Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos 
significativos e breves, pertencentes a pensadores/as destacados/as. 
B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber 
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(Filosofía 1º BAC) 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. 
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. 
B3.1. Coñecer de modo claro e ordenado as problemáticas implicadas no 
proceso do coñecemento humano, analizadas desde o campo filosófico, 
os seus graos, as ferramentas e as fontes, e expor por escrito os modelos 
explicativos do coñecemento máis significativos. 
B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á verdade, 
identificando as problemáticas e as posturas filosóficas que xurdiron en 
torno ao seu estudo. 
B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos de 
explicación, as súas características, os seus métodos e a tipoloxía do saber 
científico, expondo as diferenzas e as coincidencias 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. 
B3.7. Entender e valorar a relación entre a filosofía e a ciencia. 

 

Criterios de cualificación: 
Na Programación establécese que “o alumnado disporá de dúas 
convocatorias, unha ordinaria e outra extraordinaria. Para a 
convocatoria ordinaria, a materia distribuirase en dúas probas. No caso de 
superaren estas, considerarase aprobada a materia. No caso de non 
superar algunha das probas ou as dúas, establecerase unha terceira proba 
que versará sobre os contidos non superados. No caso de superar esta 
terceira proba, considerarase aprobada a materia. No caso contrario, o 
alumnado deberá concorrer á proba extraordinaria de setembro, a cal 
versará sobre todos os contidos establecidos no punto anterior”. 
 
O alumnado xa puido facer a 1ª proba correspondente á convocatoria 
ordinaria o día 7 de febreiro e as actividades e tarefas correspondentes 
aos bloques 1-3. A segunda  e a terceira das probas non se poden levar a 
cabo por teren que realizarse no período de vixencia do Real Decreto 
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para 
a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. En 
susbtitución da segunda proba, tal e como se establece no punto 6.2 das 
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, realizaranse as actividades e tarefas 
previstas correspondentes aos bloques 4 - 6. Da mesma maneira, no caso 
de non ter superada a primeira proba e/ou as actividades e tarefas 
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correspondentes aos bloques 1-3,4-6, o alumnado terá que realizar as 
tarefas e actividades de recuperación correspondentes, segundo o caso, 
aos bloques 1-3 e 4-6. A cualificación final obterase a partir das 
cualificacións parciais segundo se establece no seguinte cadro: 
 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

% DA 

CUALIFICACIÓN 

FINAL 

Proba 1 (7 de febreiro). (Se é o caso, actividades e 

tarefas de recuperación correspondentes aos 

bloques 1-3 sempre e cando a súa cualificación sexa 

maior). 

 

Ata o 100% 

 

Actividades e tarefas correspondentes aos bloques 

4-6 se desa maneira o alumnado mellora a súa 

cualificación. 

 

Ata o 50% 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
Terase en conta a cualificación obtida na 1ª proba. O alumno pode 
mellorar a súa cualificación coas actividades e tarefas e/ou as actividades 
e tarefas de recuperación. 
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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. 


