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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,  e  comparándoa  con  algunhas  características  xerais  das  filosofías
orientais.

FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica, en
comparación tamén con algunhas características xerais das filosofías orientais.

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.

B1.5.  Reflexionar  e  argumentar,  de  xeito  escrita  e  oral,  sobre  o  interese,
especificamente humano, por entenderse a si mesmo e o que o rodea.

FIB1.5.1.  Realiza  pequenos ensaios,  argumentando as súas opinións de xeito
razoado, no que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias.

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

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. 

B2.3.  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 incidencia que
a herdanza xenética e o adquirido teñen na formación da personalidade.

FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou científicos cuxo punto de
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.

B2.12. Valorar a importancia da relación entre a motivación e o afectivo para
dirixir a conduta humana en diferentes direccións e con distinta intensidade.

FIB2.12.1.  Analiza  textos e diserta sobre a  incidencia  das emocións,  como a
frustración, o desexo ou o amor, entre outras, na conduta humana.

B2.13.  Reflexionar  e  argumentar  sobre  a  importancia  da  motivación  e  das
emocións,  como  a  curiosidade  e  o  pracer  de  aprender,  o  desexo  de  lograr
obxectivos,  a  satisfacción  pola  resolución  de  problemas,  o  agrado  polo
recoñecemento de éxito, a compracencia polo estímulo de iniciativas, etc.

FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a aprendizaxe,
o rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de problemas, entre outros
procesos.

B2.14.  Reflexionar  sobre  o  papel  das  emocións  como  ferramenta  para  ser
emprendedor/a e creativo/A.

FIB2.14.1.  Analiza  textos  en  que  se  describe  o  papel  das  emocións  como
estímulo da iniciativa, a autonomía e o emprendemento.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

B2.17. Coñecer a importancia da introspección sinalada por Agostiño de Hipona,
como método de autocoñecemento e de formación da propia identidade.

FIB2.17.1.  Explica  o  que  é  a  introspección  segundo  Agostiño  de  Hipona,
utilizando este tipo de pensamento en primeira persoa para describirse  a si
mesmo/a.

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.

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:

O saber filosófico
Competencias  imprescindibles:  CCL(comunicación  lingüística),  CAA  (aprender  a
aprender),  CSIEE (sentido de inciciativa  e espíritu  emprendedor),  CSC (competencias
sociais e cívicas)

A filosofía como teoría
A filosofía como arte de vivir
Filosofía, ciencia e relixión
Para aprender a pensar correctamente
Para reflexionar sobre qué valores nos guían
A insuficiencia do saber ordinario
Unha certa maneira de preguntar

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: IES ELVIÑA
CURSO: 4º ESO

MATERIA: FILOSOFÍA



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

O nacemento da filosofía
Competencias imprescindibles: CCL, CAA, CSIEE, CSC

Do mito ao logos
O problema do cambio e da physis
As explicacións monistas
Os sistemas pluralistas
Os sofistas
As ensinanzas de Sócrates
Platón e Aristóteles

A identidade persoal
Competencias imprescindibles: CCL, CAA, CSIEE, CSC

O temperamento
O carácter
A función motivacional da emoción
O inconsciente
A consciencia

O ser humano desde a filosofía
Competencias imprescindibles: CCL, CAA, CSIEE, CSC

A visión do ser humano na Grecia antiga
O dualismo antropolóxico de Platón
A psicoloxía de Aristóteles
Agustín de Hipona
Tomás de Aquino
Pico della Mirandola
Descartes: o dualismo antropolóxico
Hume: o “eu” como haz de percepcións
Kant: liberdade, racionalidade e dignidade
Ortega: o ser humano como proxecto
Jean-Paul Sartre: o ser humano é liberdade
Corpo, mente e emocións

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

Avaliación

Procedementos:
Comentarios e explicacións de textos libres e/ou guiados (con preguntas)

Instrumentos:
Semanalmente  comunicarase  a  tarefa  ao  alumnado,  que  pode/debe
consultar  todas  as  dúbidas  que  poidera  haber  as  veces  que  fose
necesario.Comunicación  do  prazo  de  entrega.  Teranse  en  conta  as
dificultades telemáticas que poidera ter o alumnado.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Se  o  alumno/a  ten  a  1ª  e  a  2ª  avaliacións  aprobadas,  a  materia  está
superada.  A relización das  tarefas  só poderá terse en conta -cando estas
sexan axeitadas- para subir nota( máximo dous (2) puntos). Nunca, nin no
caso de que non se entregara nada, se actuará en detrimento do alumnado.
Se  alguén  ten  algunha  avaliación  suspensa,  ou  as  dúas,  fará  exames
telemáticos de recuperación, un por cada avaliación. Cada exame constará
de dez preguntas, e o exame entenderase como superado se obtén unha
cualificación igual ou superor a 4’5, sempre que non copie e/ou plaxie, en
cuio  caso  a  nota  do  exame  será  de  un  (1).Se  supera  estas  probas  de
recuperación, seguiranse os mesmos criterios mencionados anteriormente.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Versará sobre os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do
visto durante as clases presenciais, antes do período de confinamento.
Exame  de  dez  preguntas,  presencial  e  se  non  fora  posible,  online.  Cada
pregunta valerá un(1) punto. Terase en conta a corrección das respostas, a
corrección  gramatical  e  que  non  se  copie  (neste  último  caso  o  exame
anúlase e ten cualificación de un(1)). Se o exame tivese que ser online aos
requisitos precisos para aprobar antes mencionados engádese que non haxa
plaxio, en cuio caso a nota sería de un (1). Se a cualificación é de 4’5 ou
superios, a materia estará superada.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Nesta materia non hai pendentes

Criterios de cualificación:
Remítese ao apartado anterior

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Nesta materia non hai pendentes
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades Repaso, reforzo. Non se avanzará materia

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Comunicarase semanalmente a tarefa a facer así como o prazo de entrega. O
alumnado pode/debe comentar coa profesora todas as dúbidas que tivera
todas as veces que fose necesario.

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.
Comunicación coa familia: esta falará co/a titor/a e poderá ser por correo
electrónico ou telefónicamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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