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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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  demostrando  un  esforzo  creativo  e  educativo  na
valoración persoal dos problemas filosóficos analizados.

B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes. FIB1.3.2.  Elabora  listas  de  vocabulario  de  conceptos  e  comprende  o  seu
significado, aplícaos con rigor e organízaos en esquemas ou mapas conceptuais,
táboas  cronolóxicas  e  outros  procedementos  útiles  para  a  comprensión  da
filosofía.

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.

FIB2.1.2.  Explica  a  orixe  do  saber  filosófico  diferenciándoo  dos  saberes
prerracionais, como o mito ou a maxia.

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.

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor
filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar 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  principais  problemas  formulados  e  as
solucións achegadas, e argumentando as propias opinións ao respecto.

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  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.

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.

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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  diferenzas  entre  os
conceptos clave que manexan.

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

B3.3.  Analizar  de  forma  crítica  fragmentos  de  textos  significativos  sobre  a
análise  filosófica  do  coñecemento  humano,  os  seus  elementos,  as  súas
posibilidades  e  os  seus  límites,  valorando  os  esforzos  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, Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre
outros.

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.

FIB3.4.3.  Usa  con  rigor  termos  epistemolóxicos  como  indución,  hipotético-
dedutivo, método, verificación, predición, realismo, causalidade, obxectividade,
relatividade, caos e indeterminismo, entre outros.

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 actividade, razoando sobre eles.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 metafísico da realidade.

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema
metafísico,  realidade,  aparencia,  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 metafísicas 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 coherentemente sobre as posturas históricas.

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,  determinismo
xenético, natureza e cultura.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 innato e o culturalmente adquirido, condición
para a innovación e a capacidade creativa que caracterizan a nosa especie.

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  sucesivas  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.

FIB5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté,
mente,  corpo,  espírito,  creacionismo,  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.

A efectos de maior clarificación inclúese a seguinte descrición dos elementos descritos anteriormente, na linguaxe propia dos
contidos da materia á que o alumnado está afeito:

APARICIÓN DA CIENCIA E DA FILOSOFÍA NA GRECIA ANTIGA
Competencias  imprescindibles:  CCL  (Comunicación  lingüística),  CAA  (aprender  a
aprender),  CSIEE  (sentido  de  iniciativa  e  espíritu  emprendedor),  CSC  (competencias
sociais e cívicas).

Coñecemento e adaptación: coñecemento animal e coñecemento humano e a cultura;
as primeiras civilizacións no Próximo Oriente; saberes tradicionais fundamentais e as
súas  características;  características  dos  saberes  racionais  ou  críticos  (pensamento
racional);  o  paso  do  “mito”  (pensamento  mítico-máxico)  ao  “logos”  (pensamento
racional; características propias das ciencias non compartidas pola filosofía; a filosofía:
contraste con outros saberes e as súas características propias; breve percorrido pola
historia da filosofía.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

ANTROPOLOXÍA FILOSÓFICA
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CAA, CSIEE

Fixismo; evolucionismo predarwiniano; a repercusión da obra de Darwin na sociedade
do  seu  tempo e  a  suposta  relación  entre  darwinismo,ateísmo e  nihilismo;  fases  da
antropoxénese; hominización e humanización, cultura e evolución; conducta instintiva e
aprendida; intelixencia animal e humana.

ONTOLOXÍA
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CAA, CSIEE

A filosofía e a ontoloxía; “panta rhei”; os problemas da comprensión e da aceptación da
crueldade  da  realidade  (ou  sexa,  do  ser);  filosofía  meta-física  e  filosofía  tráxica;
esencialismo e existencialismo; Siniestro total

TEORÍA DO COÑECEMENTO
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CAA, CSIEE

Coñecemento  sensible;  coñecemento  intelixible.  A  abstracción;  algúns  modelos
filosóficos ( e científicos) do coñecemento: esencialismo antigo e medieval, empirismo,
pragmatismo

LÓXICA
Competencias imprescindibles: CCL, CSC, CAA, CSIEE

Características das linguaxes naturais e das artificiais; diferenzas entre a linguaxe natural
e a formal; elementos dunha linguaxe formal; explicación e definición de enunciados;
exercicios sobre enunciados e a súa formalización; diferencia entre enunciados e non-
enunciados , así como posibilidade de traducción duns noutros; símbolos elementais da
lóxica simbólica; táboas de verdade; distinción entre disxunción inclusiva e exclusiva;
explicación e diferencia  entre a inducción e a deducción;  diferenza entre  verdade e
validez.

(FIN DAS CLASES PRESENCIAIS. COMEZO DO CONFINAMENTO)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Os exames que se fixeron ata o fin das clases presenciais
Exercicios e comentarios -libres ou guiados- que remiten ao alumnado por
medios tecnolòxicos

Instrumentos:
Neste  momento,  envío  semanal  de  tarefa  con  data  límite  de  entrega  e
considerando a situación do alumnado con problemas telemáticos.
Envíase polo grupo de wahtsapp e o alumnado remite as respostas ao meu
correo electrónico. En calquer momento poden preguntar calquera dúbida, e
insistir nela se non queda resolta

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os  alumnado  que  teña  a  1ª  e  a  2ª  avaliación  aprobadas  ten  a  materia
superada.  Estas  tarefas  que  se  realizan  agora  telemáticamente  só  poden
terse en conta para subir nota, nunca para ir en detrimento do alumno/a. Se
a  tarefa  está  ben  feita,  se  amosa  interese,  non  se  detecta  plaxio  e
regularmente  recibo  respostas,  pode  subir  a  cualificación  final  ata  un
máximo de dous (2) puntos. No caso de que nos se envíe nada, ou o que se
envíe non sexa axeitado, se o alumno/a ten as dúas primeiras avaliacións
aprobadas, non se lle subirá nota, pero tampouco suspenderá.
No  caso  de  que  algún  alumno/a  teña  algunha  -ou  as  dúas-  avaliacións
suspensas,  faranse  recuperacións  por  avaliación.  Cada  exame  online
constará de dez (10) preguntas, haberá un límite de tempo e se o alumno/a
obtén unha cualificación igual ou superior a 4'5 terá a avaliación aprobada.
Se contesta mal, ou da unha resposta non axeitada á pregunta ou se detecta
plaxio, a cualificación sera de cero(0).

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba extraordinaria de setembro tratará só sobre o visto durante as clases
presenciais (primeira e o visto en clase na segunda avaliación). Farase un
exame con 10 (dez) preguntas. Cada unha vale 1 (un) punto. Se o alumno/a
acada unha cualificación igual ou superior a 4'5, a materia estará superada,
sempre que non se detecte ningunha modalidade de que copiou, en cuio
caso a nota será de 0 (cero).
No suposto de que o exame fose online, rexen os mesmos criterios, pero
engádese como causa de cualificación de 0 (cero) o plaxio.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos con esta materia pendente en 1º Bach

Criterios de cualificación:
Remito á nota anterior

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Remito ó dito en criterios de avaliación
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
D repaso, reforzo...non se amplían contidos
Fanse exercicios,  comentarios,  lecturas...o  alumnado pode/debe preguntar
cantas veces sexa necesario calquera dúbida que xorda

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Envío semanal de tarefa, con data límite de entrega e consideración acerca
dos alumnos con dificultades telemáticas.
Recomendacións reiteradas acerca de que pregunten dúbidas.

Materiais e recursos Contacto telefónico e por correo electrónico

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar  o  procedemento que o profesorado empregará para informar  ao
alumnado.

Contacto telefónico e por correo electrónico.
A  familia  pode  contactar  co  titor/a  para  poñerse  en  contacto  comigo.
Atendereino por correo, teléfono...

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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