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1. Principios metodolóxicos xerais.

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os seguintes:

a) Favorecer que o alumnado poida promocionar e titular ó seguinte curso.

b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa nas diferencias de apoio que pode recibir

o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.

c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades educativas a desenvolver neste 3º

trimestre.

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este obxectivo as actividades non poderán exceder o 75 % do

tempo semanal asignado no horario do grupo a súa materia. Asemade definirase unha organización para o envío das actividades ó alumnado e con-

templarase sempre un tempo mínimo para a realización e envío.

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, reforzo e ampliación, se é o caso.

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos tecnolóxicos dispoñibles polo seu alum-

nado e tentarase en todo momento o emprego de recursos mínimos e sinxelos.

g) A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito nos tres trimestres e será continua, formativa e diagnóstica.

2. Metodoloxía didáctica.

1. Métodos de ensino:

- Leccións maxistrais por medios audiovisuais: video-conferencias online con presentación de material e explicación do mesmo.

- Lección de repaso e comentario de textos filosóficos:  video-conferencias online con presentación de material  e explicación do

mesmo.



- Seguimento individualizado: traballos enviados por correo e revisión e seguimento dos mesmos. Respostas de dúbidas relativas a

aspectos concretos da materia.

- Aula virtual: utilización de documentos, exercicios, presentación e material multimedia incluidos no espacio de Filosofía da Aula Vir-

tual do Centro.

- As plataformas de traballo serán Cisco Webex, proporcionada pola consellería de Educación, Jitsi meet, utilizada para garantir confi-

dencialidade de datos persois, Riot como plataforma de menxasería instantánea, e Additio para a comunicación co alumnado.

2. Recursos e materiais a empregar:

- Libros de texto: calquer libro de texto onde se atopen os temas tratados.

- Textos: textos escritos relativos ós temas contemplados na progracación.

- Árbores conceptuais: presentacións en Power Point.

- Presentación de vídeos: exposicións de vídeos curtos para ilustrar as ideas expostas.

3. Aprendizaxes e competencias esenciais para acadar a avaliación positiva na materia.

• Comprensión  dos  contidos  filosóficos  básicos  das  distintas  unidades  didácticas  correspondentes  aos  contidos  dados  nas  dúas

primeiras avaliacións.

• Manexo adecuado do vocabulario.

• Expresión axeitada dos contidos adquiridos, así como dos seus propios pensamentos.

• Competencia dixital para o manexo básico das novas tecnoloxías.

• Elaboración personal dos traballos realizados.

4. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.



• 1ª e 2ª Avaliación.

Segundo a Programación didáctica do departamento. Inalterada por darse todos os contidos en tempo e forma.

• 3ª Avaliación.

Convocatoria Ordinaria: A avaliación do terceiro trimestre realizarase fundamentalmente por medio dos traballos realizados en casa e envia-

dos ao profesor por correo electrónico. Os traballos deberán axustarse ás indicación do profesorado, serán revisados polo profesor e se lles adxudi-

cará unha valoración de ate 0.5 puntos. Os alumnos que teñan a materia superada na segunda avaliación poderán sumar por este método un máx-

imo de dous puntos. 

Convocatoria extraordinaria: Na convocatoria extraordinaria de setembro realizará unha proba escrita na que entrarán os contidos das dúas

primeiras avaliacións.

• Avaliacións pendentes.

Proba escrita dos estándares correspondentes a cada unha das avaliacións. Esta proba realizarase nunha plataforma de videconferencia a

un día e hora acordade co alumnado e despois de 1h envíase foto ao  correo do profesor nun tempo máximo. Terán que ter activar a cámara e micro

da videoconferencia da plataforma. Pondera un 20% da nota final sobre 10. O alumnado será convocado a unha proba oral mediante videoconferen-

cia que será grabada en audio relacionada co exercicio que enviou co obxectivo decertificar as consecucións dos mínimos establecidos. Duración da

proba oral: 15m. Pondera un 80% da nota final sobre 10 puntos.

• Procedemento para o cálculo da cualificación final:



A nota final será calculada por medio dunha das dúas opcións destacadas a continuación, priorizando sempre a escolla polo resultado mais alto

acadado:

• cálculo da media das dúas cualificacións da 1ª e 2ª avaliación segundo os criterios establecidos na programacións.

• cálculo da media das dúas cualificacións da 1ª e 2ª avaliación (80%) mais o sumatorio dos puntos acadados no tercer trimestre

(20%). 

5.  Medidas de atención á diversidade.

Dado o procedemento de avaliación nestas circunstancias e posto que os traballos realizaranse na casa sen horario nin tempo límite, as

proban non precisan de especial elaboración debendo ser explicadas de xeito que todos poidan entender o que deben facer. No tocante aos alum-

nos con NEE e/ou perxudicados pola fenda dixital, as tarefas e o seu seguimento adaptarase á normativa e ás canles das que estes dispoñan

(correo electrónico, etc.). De calquera xeito, os profesores poñerémonos en contacto con todos

os alumnos que indique o departamento de orientación para preguntarlles si precisan de algunha medida excepcional.

6. Materias pendentes.

Non temos alumnado con pendentes nas materias do departamento de Filosofía. 

7. Procedemento para información e publicidade ao alumnado e familias.

• Este documento será pendurado na páxina web do centro



• Infomarase ao alumnado a través das plataformas descritas no apartado 2 deste documento.

8. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

A 1ª e 2ª avaliacións quedan inalteradas respecto da progración didáctica do Departamento de filosofía. Na 3ª avaliación soamente se

incluen os estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación que se consideran imprescidibles.



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos transversais

▪ 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.

▪ 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 demos -
trando 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 significado, aplícaos con rigor e orga-
nízaos en esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a com-
prensión da filosofía.

▪ B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións filosóficas, elaborando de xeito colaborativo es-
quemas, mapas conceptuais, táboas 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 compren-
sión dos eixes conceptuais estudados.

Bloque 2. O saber filosófico

▪ B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber racional en xeral e do filo-
sófico 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 creativida-
de 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 prerracionais, como o mito ou a ma-
xia.

▪ B2.2. Identificar as dimensións teórica e práctica da filosofía, os seus obxectivos, as característi-
cas, 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 disci -
plinas que conforman a filosofía.



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ 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 princi-
pais problemas formulados e as solucións achegadas, e argumentando as propias opinións ao res-
pecto.

▪ 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 filosóficas máis importantes do
pensamento occidental.

▪ B2.4. Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico fundamental, realizando un glo-
sario 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, necesida -
de, continxencia,  causa, existencia,  metafísica,  lóxica,  gnoseoloxía,  obxectividade,  dogmatismo,  criticismo,
etc.

▪ B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significativos e breves sobre a orixe, a ca-
racterización e a vixencia da filosofía, identificando as problemáticas e solucións expostas, distin -
guindo 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.

Bloque 3. O coñecemento

▪ 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.

▪ FIB3.1.1. Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as problemáticas 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 verdade, 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 dife-
renzas entre os conceptos clave que manexan.

▪ FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, tanto no plano metafísico como no gnoseol -
óxico, usando con rigor termos como gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, obxectividade, certeza, dúbi -
da, evidencia, escepticismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, coherencia, adecuación, consenso, incerte-
za, interese, irracional, etc., e construír un glosario de conceptos de xeito colaborativo, usando internet.



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ B3.3. Analizar de forma crítica fragmentos de textos significativos sobre a análise filosófica do co -
ñecemento humano, os seus elementos, 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, Ha-
bermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros.

▪ B3.4. Coñecer e explicar a función da ciencia, os seus modelos de explicación, as súas caracterís-
ticas, 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 obxectivi -
dade ou a adecuación teoría-realidade, argumentando as propias opinións de xeito razoado e co-
herente.

▪ 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-dedutivo, método, verificación, pre-
dición, realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, entre outros.

▪ B3.5. Relacionar e identificar as implicacións da tecnoloxía, en tanto que saber práctico transforma-
dor da natureza e da realidade humana, reflexionando, desde a filosofía da tecnoloxía, sobre as re-
lacións coa ciencia e cos seres humanos.

▪ FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e dominar a natureza,
póndoa ao servizo do ser humano, así como das consecuencias desta actuación, e participa de debates acer -
ca das implicacións da tecnoloxía na realidade social.

▪ B3.6. Analizar de xeito crítico fragmentos de textos filosóficos sobre a reflexión filosófica acerca da
ciencia, a técnica e a filosofía, identificando as problemáticas e as solucións propostas, distinguin-
do 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 comúns aos campos filosófico e
científico, como son o problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade e
a verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc.

▪ FIB3.7.2. Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes, sobre as problemáti -
cas citadas, e realiza un proxecto de grupo sobre algunha temática que afonde na interrelación entre a filoso -
fía e a ciencia.

Bloque 4. A realidade



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ 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 activi -
dade, razoando sobre eles.

▪ B4.2. Coñecer e explicar, desde un enfoque metafísico, os principais problemas que presenta a
realidade.

▪ FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento meta-
físico da realidade.

▪ FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, apa-
rencia, materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, transcendencia,
categoría e abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, entre outros.

▪ FIB4.2.3. Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas diverxentes de interpretación da realidade.

▪ FIB4.2.4. Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos sobre as problemáticas metafísi -
cas que presenta a realidade, de pensadores como Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, Marx,
Nietzsche, etc., comparando e establecendo semellanzas e diferenzas entre os enfoques, e disertando cohe-
rentemente sobre as posturas históricas.

▪ B4.3. Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as grandes cosmovisións sobre o univer-
so.

▪ FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o paradigma organicista aristotélico
e o modelo mecanicista newtoniano.

▪ FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica contemporáneas da reali -
dade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres.

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



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ B4.4. Elaborar táboas e/ou mapas conceptuais comparando os caracteres adxudicados historica-
mente ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e cultural-
mente cada cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes bibliográficas.

▪ FIB4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que comparen os caracteres adxudicados histo-
ricamente ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando historicamente e culturalmente
cada cosmovisión e ampliando información mediante internet e/ou fontes bibliográficas.

▪ B4.5. Ler e analizar de xeito crítico textos filosóficos, epistemolóxicos e científicos sobre a com-
prensión da realidade, tanto desde o plano metafísico como desde o físico, usando con precisión
os termos técnicos estudados, relacionar os problemas presentados nos textos co estudado nas
unidades e razoar a postura propia. 

▪ FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas proble-
máticas, e investigar a vixencia das ideas expostas.

▪ FIB4.5.2. Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan a visión do ser humano en cada cosmovi-
sión filosófico-científica estudada, e argumenta as súas propias ideas de xeito razoado e creativo.

Bloque 5. O ser humano desde a filosofía

▪ 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, reducionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determi-
nismo xenético, natureza e cultura.

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

▪ FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución, como a considera-
ción dinámica e dialéctica da vida ou o indeterminismo, entre outras.

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

▪ B5.3. Recoñecer e reflexionar,  de maneira argumentada, sobre a interacción dialéctica entre o
compoñente natural e o cultural que caracterizan o ser humano como tal, sendo o culturalmente
adquirido condición para a innovación e a creatividade que caracterizan a especie.

▪ FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do ser humano, e a súa relación cos
elementos culturais que xorden nos procesos de antropoxénese e humanización, dando lugar á identidade
propia do ser humano.

▪ FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva entre o xeneticamente in -
nato e o culturalmente adquirido, condición para a innovación e a capacidade creativa que caracterizan a nosa
especie.



Filosofía. 1º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ FIB5.3.3. Localiza información en internet acerca das investigacións actuais sobre a evolución humana, e re-
flicte a información seleccionada e sistematizada de xeito colaborativo.

▪ B5.4. Valorar os coñecementos adquiridos nesta unidade, rexeitando os prexuízos tanto etnocéntri-
cos como por motivos físicos, e tamén as actitudes de intolerancia, inxustiza e exclusión.

▪ FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de
adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos e as culturas.

▪ B5.5. Coñecer e reflexionar sobre as concepcións filosóficas sobre o ser humano como tal que se
viñeron dando ao longo da filosofía occidental, comparando semellanzas e diferenzas entre as su-
cesivas formulacións, analizando criticamente a influencia do contexto sociocultural na concepción
filosófica, e valorando algunhas formulacións diverxentes que abriron camiño cara á consideración
actual da persoa.

▪ FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente so-
bre o ser humano.

▪ FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores.

▪ FIB5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, crea-
cionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, persoa, dignidade, sentido, estado de natureza,
estado de civilización, existencia, liberdade, emoción, paixón, determinismo, alienación, nihilismo, existencia,
inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros.

▪ B5.6. Comparar a visión filosófica occidental do ser humano coa visión filosófica oriental, o budis-
mo, o taoísmo e o hinduísmo, e argumentar as opinións propias sobre semellanzas e diferenzas.

▪ FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente no
contexto da filosofía occidental sobre o ser humano, coa visión filosófica oriental, o budismo, o taoísmo e o
hinduísmo.

▪ B5.7. Disertar, de forma oral e escrita, sobre as temáticas intrinsecamente filosóficas no ámbito do
sentido da existencia, como poden ser a cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liber-
dade, a morte, o destino, o azar, a historia ou a necesidade de transcendencia, entre outras.

▪ FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que lle dan sentido á existen -
cia humana.

▪ FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios sobre o ser humano,
desde a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas co sentido da existencia humana.
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▪ 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 semellanzas e diferenzas, de forma colaborativa.

Bloque 6. A racionalidade práctica

▪
▪

▪ B6.1. Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, en tanto que orientadora da
acción humana.

▪ FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana, aínda recoñecendo os
seus vínculos ineludibles coa razón teórica e a intelixencia emocional.

▪ FIB6.1.2. Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego, contrastando, de forma razoada, a concep-
ción socrática coa dos sofistas.

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

▪ B6.3. Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o des-
envolvemento moral.

▪ FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as argumentacións das principais teorías éticas sobre a felicidade e a virtu-
de, razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento.

▪ FIB6.3.2. Expresa de maneira crítica as argumentacións das principais teorías éticas sobre a xustiza, razoan-
do as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento.

▪ FIB6.3.3. Analiza textos breves dalgúns dos filósofos representantes das principais teorizacións éticas e sobre
o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo.
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▪ FIB6.3.4. Usa con rigor termos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidade, convención mo-
ral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, relativismo e universalismo moral, utilitarismo, deber moral,
ética de máximos, ética de mínimos, consenso, xustiza, eudemonismo, hedonismo, emotivismo e utilitarismo.

▪
▪

▪ B6.4. Explicar a función, as características e os principais interrogantes da filosofía política, como a
orixe e a lexitimidade do Estado, 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 de-
mocrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, convención, contractualismo, alienación, ideoloxía, utopía, en-
tre outros conceptos clave da filosofía política.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ B6.5. Coñecer as teorías e os conceptos filosóficos principais que estiveron na base da construción
da idea de Estado e das súas funcións, apreciando o papel da filosofía como reflexión crítica.

▪ FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, Maquiavelo, Lo-
cke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros.

▪ FIB6.5.2. Analiza e reflexiona sobre a relación entre individuo e Estado, sobre a base do pensamento dos so-
fistas, Marx e a escola de Frankfurt.

▪ FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dalgúns dos autores estudados, nos que se ar -
gumente sobre o concepto de Estado, os seus elementos e as súas características.

▪ FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma oral e escrita, contra a arbitrariedade, o autori -
tarismo e a violencia.

▪ B6.6. Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento utópico, analizando e valo-
rando a súa función, para propor posibilidades alternativas, proxectar ideas innovadoras e avaliar o
xa experimentado.

▪ FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e argumenta as súas propias
ideas.
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▪ B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade. ▪ FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade.

▪ B6.8. Recoñecer a capacidade simbólica como elemento distintivo da especie humana. ▪ FIB6.8.1. Explica as teses fundamentais de E. Cassirer sobre a capacidade simbólica humana, e as de H. Po-
incaré sobre o proceso creativo.

▪
▪
▪

▪ B6.9. Coñecer o campo da estética, reflexionando sobre as contribucións filosóficas realizadas por
tres das construcións simbólicas culturais fundamentais.

▪ FIB6.9.1. Comprende e usa conceptos como estética, creatividade, creación, símbolo, signo, arte, experiencia
estética, mímese, beleza, gusto, subxectividade, xuízo estético e vangarda.

▪ FIB6.9.2. Contrasta e relaciona algunhas construcións simbólicas fundamentais no contexto da cultura occi-
dental, e analiza, de xeito colaborativo, textos literarios, audicións musicais e visualizacións de obras de arte
para explicar os contidos da unidade.

▪ B6.10. Relacionar a creación artística con outros campos como o da ética, o coñecemento e a téc -
nica.

▪ FIB6.10.1. Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade humana, a creación artística,
a ciencia e a ética.

▪ B6.11. Analizar textos en que se comprenda o valor da arte, a literatura e a música como vehículos
de transmisión do pensamento filosófico, utilizando con precisión o vocabulario específico propio
da estética filosófica.

▪ FIB6.11.1. Coñece e describe algúns dos elementos fundamentais da reflexión estética sobre a arte, analizan-
do textos significativos de filósofos como Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gada-
mer, Marcuse ou Adorno, entre outros, e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de arte.

▪ FIB6.11.2. Entende o valor filosófico da literatura, analizando textos breves de pensadores e literatos como
Platón, Santo Agostiño, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges ou Camus, entre outros.
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▪ FIB6.11.3. Coñece a visión filosófica da música a través da análise de textos filosóficos sobre as visións dos
pitagóricos, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche ou Adorno, entre outros, así como mediante audicións signifi -
cativas.

▪ B6.12. Reflexionar por escrito sobre algunha das temáticas significativas estudadas, argumentando
as propias posicións, e ampliar en internet a información aprendida.

▪ FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e coherente sobre o valor das artes para transmitir ideas filosóficas, e procura
e selecciona información en internet que amplíe o xa aprendido.

▪ B6.13. Entender a importancia da comunicación para o desenvolvemento do ser humano e as so-
ciedades.

▪ FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, linguaxe formal, lóxica, xuízo
lóxico,  razoamento, demostración, discurso, elocuencia,  orador, retórica, exordio,  inventio, dispositio,  argu-
mentación, elocutio, compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión e concepto universal, entre ou-
tros. 

▪ B6.14. Coñecer en que consiste a lóxica proposicional e apreciar o seu valor para amosar o razoa-
mento correcto e a expresión do pensamento como condición fundamental para as relacións huma-
nas.

▪ FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados.

▪ ▪ 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 argumentación.

▪ FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos retóricos establecendo cohe-
rentemente a exposición e a argumentación.

▪
▪

▪ B6.16. Coñecer e utilizar as regras e as ferramentas básicas do discurso baseado na argumenta-
ción demostrativa.

▪ FIB6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as súas propias teses mediante as regras e
as ferramentas da argumentación.

▪ FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha falacia.

▪ FIB6.16.3. Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a arte da retórica e a argumentación de Pla -
tón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores/as contemporáneos/as.

▪ B6.17. Coñecer as posibilidades da filosofía na creación dun proxecto, en xeral, e no ámbito em-
presarial en particular, e valorar o seu papel potenciador da análise, a reflexión e o diálogo.

▪ FIB6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos ao contexto empresarial: principios, saber, orde
lóxica, finalidade, demostración, razoamento, indución, dedución, argumentación, sentido, significado, creativi-
dade, diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, globalidade e valor, entre outros.
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▪
▪

▪ B6.18. Comprender a importancia do modo de "preguntar radical" da metafísica para proxectar
unha idea ou un proxecto vital ou empresarial, facilitando os procesos de cuestionamento e defini -
ción das preguntas radicais e as respostas a estas.

▪ FIB6.18.1. Formula correctamente os interrogantes filosóficos radicais que deben estar na base da creación
dun proxecto, tanto vital como laboral, como "que son?", "que fago?", "por que?", "para que?", "cal é o meu
obxectivo?", "cal é o seu sentido, a súa razón de ser?", etc., e saber argumentar a defensa das respostas.

▪ ▪ B6.19. Comprender o valor da teoría do coñecemento, a razón crítica e a lóxica para introducir ra-
cionalidade na orixe e no desenvolvemento dun proxecto.

▪ FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital ou empresarial, sobre a base da filosofía, valorando a íntima relación en -
tre os pensamentos e as accións, entre a razón e as emocións, a través do diálogo, da argumentación e a lin -
guaxe filosófica.

▪ ▪ B6.20. Valorar as técnicas do diálogo filosófico, a argumentación e a retórica para organizar a co-
municación entre as partes e a resolución de negociacións e de conflitos, para xerar diálogo basea-
do na capacidade de argumentar correctamente, para definir e comunicar correctamente o obxecti-
vo dun proxecto.

▪ FIB6.20.1. Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o diálogo na resolución de dilemas e conflitos
dentro dun grupo humano.

▪ ▪ B6.21. Valorar a capacidade da estética filosófica para favorecer o pensamento creativo e innova-
dor que permite adaptarse e anticiparse aos cambios, xerando innovación e evitando o estanca-
mento, valorando así a función e a importancia das persoas emprendedoras e innovadoras para a
construción e o avance dunha cultura, e a transformación da realidade.

▪ FIB6.21.1. Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, valorando a función e a importancia das per-
soas emprendedoras e innovadoras para a construción e o avance dunha cultura, e a transformación da reali-
dade.

▪ ▪ B6.22. Comprender e apreciar a función axiolóxica da ética para establecer un sistema de valores
que permita mellorar o clima laboral, comprendendo que os valores éticos son clave para lograr o
equilibrio entre innovación, sustentabilidade e competitividade.

▪ FIB6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer no mundo laboral e de cara á sociedade e á
natureza.

▪ FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos como seres humanos, para o
avance dunha cultura e para transformar a realidade.

▪ B6.23. Coñecer e valorar a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e co-
lectivo.

▪ FIB6.23.1. Comprende e valora a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo.


