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1. Principios metodolóxicos xerais.
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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.

• Realización de composicións de comentarios de texto de xeito ordenado, desenvolvendo os contidos oportunos, situando ao autor no

seu marco histórico e filosófico, e relacionando os contidos con outor autores, épocas e correntes de pensamento.

• 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 avaliación tipo selectividade: un texto e un estándar valorado en 6 puntos (3

para comentario de texto e 3 para o estándar). O outro estándar valorado en 4 puntos. Esta proba realizarase nunha plataforma de videconferencia a

un día e hora acordade co alumnado e despois de 1h 30m 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 video-

conferencia que será grabada en audio relacionada co exercicio que enviou co obxectivo decertificar as consecucións dos mínimos establecidos. Du-

ración 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.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Contidos transversais

▪ 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, recoñe-
cendo a orde lóxica da argumentación e as formulacións que se defenden, e é quen de transferir os coñece-
mentos 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 reco -
ñece 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.

▪ B1.2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias opi-
nións sobre os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito razoado con outras posi-
cións diferentes.

▪ HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con claridade e coherencia, tanto oralmente como por escrito.

▪ HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións, e valora a diversidade de ideas e, á vez,
apoiándose nos aspectos comúns.

▪ B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á aprendi-
zaxe 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 fundamen-
tais, e clasifícaos nos núcleos temáticos que atravesan a historia da filosofía: realidade, coñecemento, ser hu-
mano, ética e política.

▪ HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, comprende o seu significado, organízaos en esque-
mas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a comprensión da filoso-
fía do autor, e aplícaos con rigor.

▪ HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes, bibliográficas e de internet, e recoñece as fontes fiables.

▪ HFB1.3.4. 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 filosofía.

▪ B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación na realización e na exposición dos
traballos de investigación filosófica.

▪ HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da web 2.0. (wikis, blogs, redes sociais, procesador de textos,
presentación de diapositivas ou recursos multimedia, etc.) para o desenvolvemento dos traballos.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da investigación, e decide os conceptos
adecuados.

▪ HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os contidos estudados utilizando as tecnolo-
xías da información e da comunicación.

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga

▪ 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 an -
tropolóxico 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, episte-
me, 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 fun-
damentais 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.

▪ HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cam -
bios sociais da Grecia antiga, valorando positivamente o diálogo como método filosófico, o nacemento das
utopías sociais, o sentido do gobernante-filósofo ou a súa defensa da inclusión das mulleres na educación.

▪ B2.2. 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 sociocul-
turais da Grecia antiga.

▪ HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do pensamento de Aristóteles, como substancia, ciencia, me-
tafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, indución, dedución, abstrac-
ción, alma, monismo, felicidade e virtude, entre outros.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ 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.

▪ HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os problemas da filosofía antiga, e rela -
ciona esas respostas coas solucións achagadas por Aristóteles.

▪ HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do pensa-
mento occidental, valorando positivamente a formulación científica das cuestións.

▪ B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no helenismo, como o Epicureísmo, o Estoicismo e o Es-
cepticismo, valorar o seu papel no contexto socio-histórico e cultural da época, e recoñecer a re -
percusión dos grandes científicos helenísticos, apreciando a gran importancia para occidente da Bi-
blioteca de Alexandría.

▪ HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da
ciencia alexandrina.

Bloque 3. A filosofía medieval

▪ B3.1. 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 coñe-
cemento 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 sociocul-
turais da Idade Media.

▪ HFB3.2.1. 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.

▪ 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, as vías de demostración da existencia de
Deus, e a lei moral, en comparación coas teorías da filosofía Antiga.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, identificando os
problemas da filosofía medieval, en relación coas solucións achegadas por Tomé de Aquino.

▪ HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas e os
ao cambios sociais da Idade Media, xulgando positivamente a universalidade da lei moral.

▪ B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais do pensamento de Guillerme de Ockham, cuxa refle-
xión crítica supuxo a separación entre razón e fe, a independencia da filosofía e o novo pulo para a
ciencia.

▪ HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo de Guillerme de Ockham e a súa importancia para a en-
trada na modernidade.

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración

▪ B4.1. Comprender a importancia do xiro do pensamento occidental que se deu no Renacemento e
que anticipa a modernidade, valorando o novo humanismo que enxalza a "dignitas hominis", a in-
vestigación dos prexuízos do coñecemento de F. Bacon e as implicacións da Revolución Científica,
e coñecer as teses fundamentais do realismo político de N. Maquiavelo.

▪ HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do pensamento científico que se deu no Renacemento,
e describe as respostas da filosofía humanista sobre a natureza humana.

▪ HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas fundamentais de N. Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-po-
líticos anteriores.

▪ 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.

▪ HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, dúbida, hipótese, "cogito", idea,
substancia e subxectivismo, entre outros, e aplícaos con rigor.

▪ 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.

▪ HFB4.2.4. 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.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ 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, aso-
ciación, impresións, ideas, hábito, contradición, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, contra-
to 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, e o emotivismo moral, en comparación coas teorías da filosofía antiga e da medieval, e co ra -
cionalismo moderno.

▪ HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, identificando os problemas da
filosofía moderna, e relaciónaas coas solucións aportadas por Hume.

▪ HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios
socioculturais da Idade Moderna, xulgando positivamente a procura da felicidade colectiva.

▪ B4.4. Coñecer os principais  ideais  dos ilustrados franceses, afondando no pensamento de J.J.
Rousseau, e valorar a importancia do seu pensamento para o xurdimento da democracia mediante
unha orde social acorde coa natureza humana.

▪ HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados franceses, e explica o sentido e transcendencia
do pensamento de Rousseau, a súa crítica social, a crítica á civilización, o estado de natureza, a defensa do
contrato social e a vontade xeral.

▪ B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co racionalismo de Descartes, o empiris-
mo 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 sensibilidade, entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia,
innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno,
nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, paz e
pacto, entre outros, e utilízaos con rigor.

▪ HFB4.5.2. 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 perpetua, compa-
rándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna.

▪ HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, identificando os problemas da filosofía moderna e relacio-
nándoa coas solucións achegadas por Kant.



Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ HFB4.5.4. 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. A filosofía contemporánea (3ª AVALIACIÓN)

▪ B5.1. Entender o materialismo histórico de Marx, en relación co idealismo de Hegel e con Feuerba-
ch, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade
Contemporánea.

▪ HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo histórico, praxe, alienación, infraestrutu-
ra, superestrutura, forzas produtivas, medios de produción, loita de clases, traballo, plusvalor e humanismo,
entre outros, e utilízaos con rigor.

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

▪ HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións achegadas por Marx.

▪ HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais da Idade Contemporánea, xulgando positivamente a defensa da igualdade social.

▪ B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en relación co vitalismo de Schopenhauer, e valorar a
súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade Contemporá-
nea.

▪ HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva,
xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e eterno retorno, 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.

▪ HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da vontade e identifica os problemas da
filosofía contemporánea, en relación coas solucións achegadas por Nietzsche.
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▪ HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cam-
bios sociais da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade.

▪ B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y Gasset en relación con figuras da filosofía española,
como Unamuno, e do pensamento europeo, e valorar as influencias que recibe e a repercusión do
seu pensamento no desenvolvemento das ideas e a rexeneración social, cultural e política de Es-
paña.

▪ HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, europeiza-
ción, filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, liberdade, idea,
crenza, historia, razón histórica, xeración, home-masa e home selecto, entre outros.

▪ HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais
da filosofía e da análise social de Ortega y Gasset, en relación con posturas filosóficas como o realismo, o ra -
cionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre outras.

▪ HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das ideas e
aos cambios sociais e culturais da Idade Contemporánea española, e valorao seu compromiso coa defensa da
cultura e da democracia.

▪ B5.4. Coñecer as teses fundamentais da crítica da Escola de Frankfurt, analizando a racionalidade
dialóxica de Habermas, relacionándoo coa filosofía crítica da Escola de Frankfurt, e valorando a
súa influencia no desenvolvemento das ideas e os cambios socioculturais da Idade Contemporá-
nea. Coñecer as teses máis definitorias do pensamento posmoderno, identificando as teses funda-
mentais de Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e valorar criticamente a súa repercusión no pensamento
filosófico a partir de finais do século XX.

▪ HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como coñecemento, interese, consenso, verdade, enunciado,
comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como deconstrución, di-
ferenza, cultura, texto, arte, e comunicación, entre outros, aplicándoos con rigor.

▪ HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía de
Habermas, distinguindo os intereses do coñecemento e a acción comunicativa, e as teorías fundamentais da
posmodernidade, analizando a deconstrución da modernidade desde a multiplicidade da sociedade da comu-
nicación.

▪ HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, identifican -
do os problemas da filosofía contemporánea.

▪ HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do pensamento posmoderno por contribuír ao desen-
volvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora o seu esforzo na defensa do
diálogo racional e o respecto á diferenza.
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▪ HFB5.4.5. Coñece as teses características do pensamento posmoderno, como a crítica á razón ilustrada, á
idea de progreso, ao pensamento totalizador e á trivialización da existencia, o crepúsculo do deber, ou a perda
do suxeito fronte á cultura de masas, entre outras.

▪ HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, Lyotard e
Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vixencia.


