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FILOSOFÍA 1º BACHARELATO 

 

CONTIDOS 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

Comezaremos o curso traballando o bloque 2, O saber filosófico, cuestión que aglutina 

os seguintes contidos: 

 

▪ Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

▪ Explicación prerracional  ( mito e maxia)/explicación racional( razón e 

sentidos). 

▪ O saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía. 

▪ Funcións e vixencia da filosofía. Disciplinas teórico-prácticas do saber 

filosófico. 

 

 Atendendo á continuidade lóxica e cronolóxica dos contidos, continuaremos a 

traballar os seguintes contidos do bloque 4, A realidade: 

 

▪ Pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón fronte a 

Aristóteles. 

▪ Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da 

aparencia e a realidade. 

▪ Caracterización da realidade: cambio ou permanencia, substancialismo 

estático fronte ao devir. Esencialismo e existencialismo. 
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 Cuestións intrinsecamente ligadas á temática inicial ,- O saber filosófico a través 

da súa historia (B2.6)-, e á cuestión da metafísica como explicación teórica da realidade 

(B 4.1) , son algunhas das cuestións formuladas no bloque 5 do dcb: O ser humano desde 

a filosofía: 

 

▪ Visión grega. Heroe homérico: concepto socrático. Dualismo platónico. 

Animal racional e político aristotélico. Materialismo e individualismo 

helenista. 

▪ Pensamento medieval: creación á imaxe divina; nova concepción do corpo e 

a alma, da morte e da liberdade. 

▪ Renacemento: antropocentrismo e humanismo. 

▪ Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. 

 

 Finalmente, nesta 1ª avaliación, -retomando a estrutura orixinal do dcb, 

traballaremos o bloque 3: O coñecemento. Temática: 

 

▪ Teoría do coñecemento. 

▪ Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento e sensibilidade. 

▪ Abstracción. 

▪ Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites e intereses; o 

irracional. 

▪ Problema filosófico do coñecemento.  A verdade como propiedade das cousas. 

A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e adecuación. 

▪ Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á 

verdade. 
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 Con obxecto de conferir contido específico aos temas relativos ao Problema 

filosófico do coñecemento (B3.5), e A verdade como propiedade das cousas/do 

entendemento: coherencia e adecuación (B3.6), incluirei neste bloque temático os 

seguinte tema do bloque 6. 

 

▪ Importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a verdade e a 

realidade. 

 

 E, ligadas á linguaxe, as seguintes cuestión temáticas deste mesmo bloque 6: 

 

▪ Capacidade simbólica. Creatividade.  

▪ Retórica, argumentación e lóxica: a comunicación desde a filosofía. 

▪ Argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración de 

argumentos. 

▪ Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro 

argumentativo da xeneralización apresurada 

 

2ª AVALIACIÓN 

 

 Empezaremos o novo ano estudiando  Filosofía da ciencia. Concretamente, as 

seguintes temáticas ( bloque 3) : 

 

▪ Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

▪ Método hipotético-dedutivo. 
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▪ Investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das 

matemáticas e a técnica como ferramentas de coñecemento e interpretación 

fundamentais á reformulación dos conceptos clásicos. 

 

 Concluiremos a nosa achega á filosofía da ciencia conferindo contidos específicos  

aos temas anteriores. Como?. Esta será a nosa ruta: 

 

▪ A reflexión filosófica sobre o ser humano: antropoloxía filosófica. 

▪ Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. 

▪ A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción 

da identidade propia humana. 

▪ O ser humano na filosofía contemporánea. 

 

 Nesta 2ª avaliación introduciremos a nivel de traballo de investigación os temas 

do bloque 6 relacionados coa filosofía da empresa en conexión coas temáticas: 

 

▪ Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 

▪ Relación entre filosofía e ciencia. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

 Comezaremos as sesións lectivas da 3ª avaliación centrándonos nunha distinción 

xa introducida no inicio do curso: a distinción entre a racionalidade teórica e práctica. No 

dcb:  

 

▪ Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 
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▪ Racionalidade teórica e práctica. 

 

 Introducid@s en materia, as temáticas propias desta terceira avaliación respecto á 

Filosofía moral ou ética son as seguintes: 

 

▪ Racionalidade teórica e práctica. 

▪ Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos sofistas. 

▪ A ética como reflexión sobre a acción moral: carácter, conciencia e madureza 

moral. 

▪ Principais teorías sobre a moral humana. 

▪ Procura da felicidade. 

▪ A boa vontade: Kant. 

▪ A xustiza como virtude ético-política. 

▪ Relativismo e universalismo moral. 

 

 Remataremos o curso na área da Filosofía política e do dereito. Concretamente 

traballaremos os seguintes contidos: 

 

▪ Principais interrogantes da filosofía política. 

▪ A xustiza segundo Platón. 

▪ O convencionalismo nos sofistas. 

▪ Realismo político: Maquiavelo. 

▪ Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 

▪ A paz perpetua de Kant. 
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▪ Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John Stuart Mill. 

Alienación e ideoloxía segundo Marx. 

▪ Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 

▪ Función do pensamento utópico. 

▪ Legalidade e lexitimidade. 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Neste departamento, os instrumentos de avaliación son: probas escritas e traballos 

de investigación. Estes últimos corrixidos mediante rúbrica. (Véxase o epígrafe Criterios 

de cualificación) 

 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e formativa. 

 

Non haberá, porén, nin temas, nin probas ou avaliacións estanco. No contexto dunha 

avaliación formativa e continua,  os contidos, estándares e competencias xa traballados 

deben proxectarse nas sucesiva probas ao longo de todo o curso académico. 

 

Así, nos exames da segunda avaliación un 40 % da puntuación (aproximadamente) 

vinculárase á  resolución de cuestións xa desenvolvidas nos primeiros meses do curso. 

Na terceira avaliación, esta porcentaxe xirará en trono ó 60% da puntuación. 

 

 Neste contexto, como é lóxico, non haberá probas específicas de recuperación/s. 

Todos os alumnos e alumnas da materia realizarán o mesmo número de traballos de 

investigación e exames, incluíndo os dous exames finais da terceira avaliación: aprender 

a aprender, reelaborar contidos, así o aconsella.  
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Naturalmente, no caso de que dende a titoría do grupo se xustifique a falta de 

asistencia dun alumno ou alumna na data prevista dalgún exame, este ou esta terá a 

posibilidade de examinarse individualmente se así o considera oportuno, - é o máis 

aconsellable. Este exame individual nin será o mesmo, nin terá lugar antes de ter 

concluída na aula a corrección do exame anterior, é dicir: non antes de quince días a partir 

da falta de asistencia en cuestión. 

 

 Respecto á corrección dos exames: todos os exames serán pormenorizadamente 

traballados na aula. Ninguén debe quedar coa dúbida de que tería que ter escrito ou como 

tería que ser resolta cuestión algunha. Esta é, ao meu xuízo, a base dun proceso de 

avaliación esencialmente formativo. 

 

Neste contexto, de especial interese cara o traballo de aula é analizar todas as 

cuestións que, no contexto dun exame, requiran expoñer, exemplificar ou explicar e, en 

definitiva, comentar. Visualizar xeitos alternativos de resolver a mesma cuestión resulta 

especialmente significativo. Importante, pois, ler e analizar entre tod@s  as respostas e os 

recursos expositivos de cada quen, salientando, sempre, a elaboración propia e a 

creatividade na exposición. 

 

Este tipo de corrección é, sen dúbida, unha ferramenta inestimable na aprendizaxe 

tanto de quen expón a súas teses como de quen escoita as teses doutro. No obstante, na 

corrección das cuestións de exame, expor e comentar na clase as propias respostas será 

totalmente opcional. 

 

Non así a exposición de traballos de investigación e/ou análise e comentario de 

textos que, ao longo do curso, todos os alumnos e alumnas si terán que presentar na aula.  

 

 Xa para terminar este apartado, importante, tanto para o alumnado como para min,  

analizar que temáticas e que tipo de cuestións, - identifica/completa/relaciona ou, máis 

ben, expón/razoa/comenta-, resultaron máis complicadas. Aos alumn@s  daralles datos 

sobre as súas propias competencias e pautas de estudo.  

mailto:tod@s
mailto:alumn@s
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No meu caso, a análise na aula de exames e traballos en xeral permitirame  

cuestionar aspectos relevantes non só acerca dos meus prexuízos sobre o seguimento da 

materia senón, tamén, e máis concretamente en relación coas probas escritas, permitirame 

avaliar: a  claridade na enunciación das cuestións, a elección de textos e a propia estrutura 

de exame, -incluíndo neste último aspecto o tempo de resolución. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

 

 A cualificación dos alumnos e alumnas no bacharelato fundamentarase en tres 

elementos básicos: 

 

a. resolución de cuestións curtas relacionadas cos contidos curriculares traballados 

na aula, 

 

b. análise e comentario de textos; en xeral pequenos fragmentos escollidos de xeito 

que as alumnas e alumnos poidan mostrar a súa competencia nos seguintes 

aspectos: 

 

▪ identificar correctamente as teses expostas nel (mesmo citalas se así se lles 

indica), 

▪ identificar, en caso de habela, a estrutura do texto ( premisas, conclusión), 

▪ relacionar (comentar)  o texto (teses) coa temática propia do trimestre en xeral.

  

c. Os traballos de investigación, redaccións e exposicións feitas so longo de cada 

trimestre. 

  

Cuestións curtas e análise de textos serán materia de exame. Cada avaliación 

realizaremos dous exames, os dous tras traballar na aula os temas correspondentes á 

mesma. Serán exames consecutivos, de xeito que a corrección do primeiro poida mellorar 

o desempeño/cualificación do segundo exame que, en todo caso, será o que finalmente 

determine a nota da avaliación, incluída a avaliación ordinaria.  
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En caso de que algún alumno ou alumna non asistise ao segundo exame de 

avaliación a súa cualificación máxima seria: 4. 

 

 Inclúo a continuación a listaxe da tipoloxía de preguntas de exame proposta no 

Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais da 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

As categorías de preguntas se definen da seguinte maneira:  

 

a) De opción múltiple: preguntas cunha soa resposta correcta  inequívoca e que 

non esixen construción por parte do alumno, xa que este limitarase a elixir 

unha de entre as opcións propostas.    

b) Semiabiertas: preguntas con resposta correcta inequívoca e que  esixen 

construción por parte do alumno. Esta construción será breve, por exemplo  

unha palabra que complete unha frase ou dea resposta a unha cuestión, sempre 

que non se facilite unha listaxe de posibles respostas.   

c) Abertas: preguntas que esixen construción por parte do alumno e que non 

teñen unha soa resposta correcta inequívoca. 

 

Ben. Independentemente da exclusión desta materia, Filosofía, nas futuras probas 

finais de bacharelato, ler criticamente e ser quen de evidencialo a través do comentario 

dos textos propostos, así como memorizar e relacionar comprensivamente a información, 

son competencias que a Lei, en e por si mesma, esixe. A formulación das probas escritas 

neste departamento, polo tanto, se axustará ao modelo proposto polo Ministerio de 

educación. 

 

Modelo que, ademais, insiste en que o peso da cualificación das probas escritas 

recaia sobre a resolución de cuestións semiabertas e abertas. Nos exames deste curso, 

porén,  as cuestións curtas semiabertas  e as cuestións abertas relacionadas cos contidos 

traballados na aula,  representarán  aproximadamente o 80% da puntuación do exame. 
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Menos relevantes, aínda que tamén incluídas na cualificación das probas escritas, 

serán as cuestións de opción múltiple, cuestións tipo test ou que esixan, por exemplo, 

relacionar certos termos coas súas respectivas definicións. Preguntas, en definitiva, cunha 

soa resposta correcta  inequívoca e que non esixen construción por parte do alumnado.   

 

 No caso de que a cualificación da avaliación, -é a miña intención-, se basee 

conxuntamente na realización de exames e traballos de investigación a porcentaxe da nota 

global será 60%/40% respectivamente. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE TRABALLOS. 

 

Todo traballo de investigación debe ter a seguinte estrutura: 

 

1. Introdución que explique cal é o tema do traballo, concretamente: que se investiga,  

que teses formuladas por quen. 

2. Conclusións principais da  investigación. 

3. Exposición dos datos obtidos na investigación (son relevantes todos aqueles datos 

que fundamenten as conclusións expostas). 

4. Bibliografía e/ou páxinas web consultadas que han ser indicadas concreta y 

correctamente mediante notas a pé de páxina, -o máis indicado ao citar 

literalmente declaracións/textos de diversa índole-, ou ao final do traballo. No 

caso das páxinas web, importante o enlace á información mediante hipervínculo. 

 

 No Bloque 1 da nosa materia, Contidos transversais, especifícanse os criterios e 

estándares avaliables en relación coa lectura, análise, composición escrita, exposición e 

procedementos de traballo intelectual aplicables aos temas filosóficos en xeral. 

 

 Estes mesmos criterios e estándares reitéranse, como non podía ser de outro modo, 

en todos os bloques temáticos desta materia.  
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 Un traballo de investigación require, indubidablemente, unha certa competencia 

dixital. No dcb esta competencia aparece explicitamente ligada ao seguinte estándar: 

 

▪ 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. 

 

 Inclúo como elemento esencial, ou mesmo base da competencia dixital, a 

esixencia de seleccionar criticamente as fontes de información en rede.  Na cualificación 

do traballo do alumnado insisto, porén, nos seguintes aspectos relacionados coa súa 

competencia dixital: 

 

▪ referenciar as fontes do material de soporte traballado: teses, explicacións, 

exemplos, ilustracións, estatísticas, analoxías, citas de autoridades competentes ..; 

todo tipo de informacións que fundamenten as ideas principais do traballo de 

investigación, 

▪ a procura de fontes cualificadas e actualizadas para apoiar ideas propias e/ou 

relativas á temática en cuestión, 

▪ discriminar textos propios/citas alleas.  

 

 As competencias lingüística e social aparecen ligadas no bloque 1 aos seguintes 

criterios e estándares correlativos: 

 

▪ 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. 
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- 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. 

 

- FIB1.3.1. 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 organízaos en esquemas ou mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos útiles para a 

comprensión da filosofía. 

 

 Nos traballos de investigación, a nivel de contidos, os indicadores céntranse, 

porén, nos seguintes aspectos: 

 

▪ a mensaxe: a temática e o punto principal, tese ou argumentación do traballo de 

investigación. 

▪ a linguaxe: o vocabulario, terminoloxía e estrutura sintáctica da exposición. 

▪ a expresión: o uso da voz, xestos, contacto visual e posturas e material de apoio 

na exposición. 

 

   Sendo relevantes cara a adquisición de competencia dixital, lingüística e social, 

os traballos de investigación permiten que a Filosofía en 1º de bacharelato afiance unha 

competencia básica máis difícil de avaliar con outro tipo de procedemento: aprender a 

aprender. 
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 No dcb esta última competencia aparece ligada aos seguintes criterios e estándares 

correlativos: 

▪ 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. 

 

▪ B1.3. 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. 

 

▪ B1.4. Analizar e argumentar sobre formulacións filosóficas, elaborando de xeito 

colaborativo esquemas, 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 comprensión dos eixes conceptuais 

estudados. 
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 Todos os indicadores e descritores empregados nas rúbricas de avaliación dos 

traballos de investigación do departamento de filosofía avalían transversalmente a 

competencia de aprender a aprender. Non obstante, é a propia reiteración, o seu 

desenvolvemento avaliación tras avaliación, a que resultará determinante para que o 

alumnado en xeral poida progresar no seu hábito e procedementos de traballo ata ter 

presente, intentar: 

 

- desenvolver á estrutura básica dun traballo de investigación tanto formal como 

materialmente: que haxa continuidade entre as cuestións expostas na introdución 

e as conclusións finais e a documentación de ditas conclusións 

- referenciar as súas fontes de información analizando quen, con que cualificación 

e cando foi editada/publicada a información. 

- expoñer unha mensaxe informativa e convincente (precisa, apropiada, repetida, 

recordable e sobradamente soportada) cunha linguaxe sólida (vocabulario rigoroso que 

incorpore a terminoloxía específica do tema en cuestión) e é convincente e imaxinativa. 

- que a comunicación oral sexa convincente. 

 

 Nas avaliacións nas que efectivamente realicemos estes traballos de investigación 

un 40 % da cualificación do alumnado estará ligada aos mesmos. 

 

No caso de que o traballo non sexa individual, -dous/tres alumn@s máximo-, a 

cualificación será conxunta, unicamente caben variacións en relación coa exposición de 

traballo na aula ( 25% da nota). 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

 

Nos exames, en relación coas cuestión semiabertas ou abertas, -cuestiós que 

esixen construcción por parte do alumnado-, o grao mínimo de consecución para superar 

a materia  é o delineado nos criterios de avaliación B1.1, B2.5, B3.6, B4.5,  en síntese: 
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▪ Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e breves 

pertencentes a pensadores/as destacados/as, identificando as problemáticas e 

solucións expostas,  distinguindo as teses principais e relacionando os problemas 

formulados nos textos co estudado na unidade. 

 

Se se prefire en estándares: 

 

▪ 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. 

▪  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. 

▪ Coñece e manexa con rigor a terminoloxía estudada na unidade. 

 

 

Respecto aos traballos de investigación propostos ao alumnado, a nivel de estándares , 

mínimo é: 

 

▪ Seleccionar e sistematizar información obtida tanto de libros específicos como de 

internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar e ampliar 

a información. 

 

Mínimos cos que este departamento tamén será intransixente en relación coa autoría 

destes traballos:  

 

▪ non se puntuarán traballos que os alumnos ou alumnas en cuestión non sexan quen 
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de expoñer na súa liña básica expositiva sen necesidade da lectura literal,  

▪ que carezan de fontes, 

▪  ou que presenten como propios, sen cita literal, parágrafos evidentemente alleos. 

 

 En xeral, tendo en conta que a avaliación é continuada,  superar a materia esixirá 

unha cualificación de suficiente na terceira e última avaliación. 

 

 Respecto ás ponderacións, -0,5 / 0,75-, basearanse nos seguintes criterios: nas 

probas realizadas acada a súa mellor puntuación nas cuestións abertas ou semiabertas,  

realiza e presenta os traballos propostos nas datas establecidas, mellora a súa cualificación 

no segundo exame da avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

CONTIDOS. 

 

No primeiro trimestre traballaremos os contidos e estándares correspondentes á 

Filosofía antiga e medieval. En trimestres sucesivos, Filosofía moderna e contemporánea 

respectivamente. 

A temporalización dos estándares é máis concretamente a seguinte:  

- Filosofía antigo-medieval  (Primeiro trimestre): 

 

▪ A orixe do cosmos na corrente presocrática.   

▪ Dialéctica socrática e relativismo dos sofistas.   

▪ Realidade e coñecemento en Platón.   

▪ Platón: antropoloxía e política.  

▪ Física e metafísica en Aristóteles.  

▪ Ética e política en Aristóteles.  

▪ O problema razón/fe na filosofía medieval.  

 

- Filosofía moderna  (Segundo trimestre) 

 

▪ Descartes: o problema do método e a evidencia do cogito.  

▪ O liberalismo político de Locke.   

▪ Hume: crítica das ideas de sustancia e causalidade.   

▪ Razón e progreso na Ilustración.   

▪ Os límites do coñecemento en Kant.   
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▪ A lei moral en Kant.  

 

- Filosofía contemporánea  ( Terceiro trimestre) 

 

▪ Alienación e ideoloxía en Marx.   

▪ Nietzsche: crítica da cultura occidental.   

▪ Ortega y Gasset: a razón vital. 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación do alumnado matriculado neste curso académico en Historia da filosofía 

basearase no desenvolvemento por escrito dos contidos asociados aos estándares xa 

enumerados no epígrafe anterior.  

 

Sendo imprescindible neste curso a análise e comentario dunha antoloxía de textos 

filosóficos significativos que presente de forma coherente e relevante os problemas 

formulados,  seguirei as indicacións formuladas no Decreto 126/2008, do 19 de xuño, 

polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma 

de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008), e segundo o cal : “A importancia dos 

textos, con todo, non debe desviarnos da finalidade prioritaria, que non é un coñecemento 

exhaustivo dalgúns autores, senón un percorrido introdutorio e completo que vaia dos 

gregos ata os nosos días e que sirva ao alumnado non só para coñecer formas de pensar 

presentes na historia polo seu valor intrínseco, senón tamén para avaliar a influencia 

destas na xestación do noso presente e para exercitar a reflexión crítica.”. 
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De todo isto  e das novidades lexislativas introducidas a finais de decembro do ano 

2016 e comezos do ano 2017 (Orde ECD/1941/2016, de 22 de decembro, BOE do 23 de 

decembro de 2016; Resolución da Consellería de Educación que adapta dita Orde á nosa 

Comunidade Autónoma),  dedúcese a idoneidade de empregar como instrumento básico 

de avaliación un modelo de exame estruturado, tal como propón o Grupo de traballo de 

traballo de Historia da Filosofía, en tres partes:   

 

1. Estándar dun dos tres bloques históricos acompañado dun fragmento a comentar 

(obviamente, referido a dito estándar). 

 2. Estándar dun dos dous bloques históricos restantes.  

3. Catro breves preguntas semiabertas referidas ao bloque histórico restante 

(propoñeranse dous conceptos para determinar o filósofo relacionado con cada un deles 

e pedirase o título de dúas obras dun autor/es determinado/s).  

 

Sempre que non se fraccione o exame, a cualificación de cada avaliación será a 

cualificación da proba ou exame final da mesma.  

 

Tendo en conta as esixencias que este curso require de todos nós, alumnado e 

profesorado, non desboto a posibilidade de fraccionar os exames: por unha parte o 

desenvolvemento do  estándar ligado ao comentario do fragmento seleccionado (sempre 

extraído da antoloxía de Textos que figura na web da CIUG) e, por outra parte, o 

desenvolvemento do estándar diferente ao proposto no fragmento a comentar e as 

preguntas semiabertas. 

 

A cualificación máxima da primeira parte da proba,- desenvolvemento do estándar 

ligado ao comentario do fragmento seleccionado-, será de 6 ptos. (o 60 % da proba), 3 o 

comentario e 3 para a resposta á cuestión.  



21 

 

A cualificación máxima do desenvolvemento dos estándares diferentes aos 

propostos no fragmento a comentar será de 3 ptos. (o 30 % da proba). 

 

A estrutura do exame final, -avaliación ordinaria-, axustarase exactamente ao 

modelo proposto polo Grupo de traballo de traballo de Historia da Filosofía, cito 

literalmente: 

 

 As dúas opcións que presentará o exame, A e B, estruturarase do seguinte xeito:  

 

1. Un estándar de aprendizaxe dun dos tres bloques históricos acompañado dun 

fragmento ilustrativo do mesmo. A resposta consistirá en comentar o fragmento (sempre 

extraído da antoloxía de Textos que figura na web da CIUG) e, a partir do devandito 

comentario, desenvolver o estándar. A cualificación máxima desta primeira parte será 

de 6 ptos. (o 60 % da proba), 3 para o comentario e 3 para a resposta á cuestión.  

 

2. Un estándar de aprendizaxe duns dos dous bloques históricos restantes. A 

resposta consistirá no desenvolvemento do estándar. A cualificación máxima desta 

segunda parte será de 3 ptos. (o 30 % da proba).   

 

3. Catro breves preguntas semiabertas referidas ao terceiro bloque histórico 

restante. Proporanse dous conceptos para identificar ao filósofo relacionado con cada 

un deles; tamén se pedirá o título de dúas obras. A cualificación máxima desta terceira 

parte será de 1 pto. (o 10 % da proba).  
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 Respecto ás opcións A e B os estándares de aprendizaxe distribúense  do seguinte 

xeito:  

                  Opción A                                                                      Opción B  

A orixe do cosmos na corrente  presocrática.             Dialéctica socrática e relativismo dos sofistas.  

Realidade e coñecemento en Platón.                              Física e metafísica en Aristóteles.   

Platón: antropoloxía e política.                                          Ética e política en Aristóteles.  

Descartes: o problema do método e                                  O problema razón/fe na filosofía medieval. 

 a evidencia do cogito.   

O liberalismo político de Locke.                      Hume: crítica das ideas de subustancia e causalidade.   

Os límites do coñecemento en Kant.                                 Razón e progreso na Ilustración.   

A lei moral en Kant.                                                         Nietzsche: crítica da cultura occidental.  

Alienación e ideoloxía en Marx.                                          Ortega y Gasset: a razón vital. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

Remítome aos criterios formulados polo Grupo de traballo de traballo de Historia 

da Filosofía, cito literalmente: 

 

A cualificación global do exame distribúese do seguinte xeito:  

 

 1ª parte.- a cualificación máxima será de 6 ptos.: 3 para o comentario e 3  para 

a cuestión proposta.  No comentario valorarase a comprensión do texto, 

especialmente no que atinxe aos seus conceptos fundamentais e estrutura 

argumentativa, e a relación entre o texto e un contexto máis amplo (o autor e o 

seu lugar na historia da filosofía).  A avaliación da cuestión teórica farase en 

base á pertinencia dos contidos informativos da resposta, á precisión no uso dos 
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conceptos, e á coherencia e articulación discursiva da exposición.  Tanto no 

comentario como na cuestión, terase tamén en conta a corrección expresiva e 

gramatical.  

 2ª parte.- a cualificación máxima será de 3 ptos.  A avaliación da cuestión teórica 

farase —coma no caso anterior— en base á pertinencia dos contidos informativos 

da resposta, á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e articulación 

discursiva da exposición. Tamén terase en conta a corrección expresiva e 

gramatical.  

  3ª parte.- a cualificación máxima será de 1 pto.  Cada unha das catro breves 

respostas (nome do filósofo; título da obra) terá unha cualificación máxima de 

0,25 ptos. 

 

As avaliacións neste departamento sempre son de carácter continuado: cada 

exame, cada comentario de texto, cada contextualización requirida  ..é un procedemento 

para acreditar os coñecementos necesarios nos contidos progresivos e é, tamén, un 

procedemento de autoavaliación tanto para o alumnado como para quen ensina. 

 

 Non obstante una simple ollada á estrutura de contidos e conseguinte 

temporalización de estándares nesta materia revela que, a todos os niveis, a primeira e 

segunda avaliación  teñen un nivel de complexidade moito maior que a terceira.   

 

 Lembremos que estes alumnos e alumnas han de estar xa avaliados en torno ao 21  

maio; avaliados tralas probas da terceira avaliación e dos exames ordinarios. Os prazos 

acúrtanse inevitablemente. 

 

 Neste contexto, a base da cualificación da terceira avaliación en Historia da 

filosofía será a nota do último exame do bloque 4: A filosofía moderna e a ilustración. A 

cualificación do/s exame/s de finais de abril e/ou maio, terceira avaliación sensu estrito, 
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permitiranos ponderar esa nota sumando, -en caso de obter nel/es entre 4/10 puntos-, ata 

dous puntos á cualificación dese último exame do bloque 4. 

 

 Insisto na cualificación da terceira avaliación porque creo idóneo que todo o 

alumnado  realice un exame final nesta materia, sen embargo, tendo en conta as esixencias 

que este curso require aos rapaces e rapazas, non desboto a opción de que, se así o queren,  

as alumnas e alumnos que na  3ª avaliación obtivesen unha cualificación de 5 ou máis de 

5 puntos teñan a posibilidade de non realizar ese exame final. 

 

Nin que dicir ten que, no caso de que dende a titoría do grupo se xustifique a falta 

de asistencia dun alumno ou alumna na data prevista dalgún exame, este ou esta terá a 

posibilidade de examinarse individualmente se así o considera oportuno, - é o máis 

aconsellable. Este exame individual nin será o mesmo, nin terá lugar antes de ter 

concluída na aula a corrección do exame anterior, é dicir: non antes de quince días a partir 

da falta de asistencia en cuestión. 
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CUALIFICACIÓN DOS COMENTARIOS DE TEXTO 

 

 Con obxecto de facilitar ao alumnado pautas de resolución concretas de modo que 

elas e eles mesmos poidan avaliar a súa/s competencia/s no desempeño da tarefa proposta, 

a cualificación da análise e comentario de textos en 2º de bacharelato seguirá a seguinte 

liña: 

 

Indicadores Descriptores Cualificación  

Introducción 

Tema 

Indica o tema do 

fragmento 

correctamente 

0,25  

Contextualiza a 

relevancia do 

tema/texto na filosofía 

do autor/no seu 

contexto histórico 

0,5  

Desenvolvemento. 

Analise da 

estrutura 

enunciativa 

Indica as enunciacións 

formuladas no texto e, 

en caso de habela, a 

súa estrutura 

argumentativa 

(premisas/conclusións) 

0,5  

Cita correctamente o 

texto para apoiar o seu 

análise 

0,5  

Non se limita a 

numerar: comenta as 

teses expostas 

atendendo aos 

contidos específicos 

do estándar en 

cuestión 

0,5  

Conclusión. 

 

Contrasta as teses 

comentadas coas teses 

doutros filósofos da 

mesma época 

0,75  

  

 De non ter unha estrutura interna consistente,  enunciacións e parágrafos confusos, 

excesivamente longos, imprecisos ou terminoloxicamente pobres, cabe penalizar a 

puntuación global da pregunta:  ata 1 punto.  
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 Mínimo para aprobar a materia é aprobar a proba deseñada para a avaliación 

ordinaria ou extraordinaria, proba que se axustará exactamente aos contidos e criterios 

determinados polo Grupo de traballo de Filosofía na CIUG. 
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ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO 

 

CONTIDOS 

 

 No deseño curricular desta materia inclúense catro bloques temáticos: 

 

▪ bloque 1: A ética como reflexión filosófica sobre o feito moral, 

▪ bloque 2: A ética prescriptiva. O problema do ben moral, 

▪ bloque 3: O dereito, 

▪ bloque 4: A xustiza, a democracia e os dereitos humanos como puntos de 

encontro da ética, a filosofía do dereito e a filosofía política. 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

 Na 1ª Avaliación desenvolveremos o bloque 1: A ética como reflexión filosófica 

sobre o feito moral. Concretamente lecturas e actividades xirarán entorno ás seguintes 

cuestións: 

 

a. a especificidade do feito/das normas morais, 

b. o carácter histórico-cultural dos códigos morais: etnocentrismo/relativismo,  

c. a autonomía moral segundo Kant,  

d. a falacia naturalista. 
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2ª AVALIACIÓN 

  

 Na 2ª avaliación traballaremos o bloque 2: A ética prescriptiva. A temática é 

básicamente histórica, centrada na lectura de textos referidos ao ben moral de diversos 

filósofos: 

 

a. ben moral como felicidade e virtude na Antigüidade e no Medievo: Platón, 

Aristóteles, epicureísmo, estoicismo e Tomé de Aquino, 

b. o utilitarismo, 

c. ética formal kantiana. O ben moral como deber 

d. deontoloxía, consecuencialismo e éticas da virtude na ética contemporánea. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

 Neste último trimestre analizaremos a noción e características do ordenamento 

xurídico atendendo prioritariamente ás seguintes cuestións: 

 

a. procedementos de creación de normas por parte de órganos xurídicos competentes 

que se dan no ordenamento español,  

b. procedemento xudicial: diferenzas entre o dereito de casos e o dereito de código, 

c. Ramas do dereito. Obriga xurídica e dereitos subxectivos: a postura 

iusnaturalita/positivista. 

d. A xustiza como ponte entre o dereito e a moral: 

▪ a xustiza como imparcialidade de Rawls: situación orixinaria e principios 

da xustiza. 

▪ democracia: carácter específico da súa lexitimidade. 
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▪ problema para os dereitos humanos de que o dereito se identifique co 

Estado.  

▪ o dereito universal como problema e como necesidade. Criterios para a 

xustiza distributiva: necesidade, mérito e igualdade. 

 

O PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  

 Neste departamento, os instrumentos básicos de avaliación son: probas escritas e 

traballos de investigación. Estes últimos, incluída a súa exposición, corrixidos mediante 

rúbrica. (Véxase o epígrafe Criterios de cualificación) 

 

 A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua e formativa. 

 

 Non haberá, porén, nin temas, nin probas ou avaliacións estanco. No contexto 

dunha avaliación formativa e continua,  os contidos, estándares e competencias xa 

traballados deben proxectarse nas sucesiva probas ao longo de todo o curso académico. 

 

 Tampouco haberá, por tanto, probas específicas de recuperación/s. Todos os 

alumnos e alumnas da materia realizarán o mesmo número de traballos de investigación 

e probas escritas: aprender a aprender, reelaborar contidos, así o aconsella.  

 

INSTRUMENTOS 

 

 En relación coa contribución desta materia ao desenvolvemento das competencias 

clave, a lei é clara:  

 



30 

 

case a totalidade dos estándares, por ser a materia que é, afondan na competencia 

dixital e no fomento da creatividade e do sentido da iniciativa Por outra banda, 

aínda que a materia estea bastante arredada dos contidos máis afíns ás 

competencias matemáticas e científico-tecnolóxicas, intentouse promover as 

actitudes de rigor no uso de conceptos, de respecto polos datos e de solidez 

argumental,  

 

 Efectivamente, investigación en rede, argumentación, debate e colaboración 

grupal son as categorías máis recorrentes nos estándares ligados aos contidos desta 

materia. En consonancia,  os instrumentos de avaliación en Ética e filosofía do dereito 

serán os seguintes: 

 

- Rúbricas en relación coas actividades formuladas no dcb : 

 

▪ traballos de investigación, 

▪ presentacións con soporte informático, 

▪ traballos en grupo/ campañas cara á comunidade educativa 

 

- Análise e comentario de textos, imaxes ou material audiovisual en xeral. 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE TRABALLOS 

 

Todo traballo de investigación debe ter a seguinte estrutura: 

 

1. Introdución que explique cal é o tema do traballo, concretamente: que se investiga,  

que teses formuladas por quen. 

2. Conclusións principais da  investigación. 

3. Exposición dos datos obtidos na investigación (son relevantes todos aqueles datos 
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que fundamenten as conclusións expostas). 

4. Bibliografía e/ou páxinas web consultadas que han ser indicadas concreta y 

correctamente mediante notas a pé de páxina, -o máis indicado ao citar 

literalmente declaracións/textos de diversa índole-, ou ao final do traballo. No 

caso das páxinas web, importante o enlace á información mediante hipervínculo. 

 

 Na elaboración e cualificación dun traballo de investigación a competencia dixital 

e científica fundaméntanse nos seguintes descritores: 

 

▪ referenciar as fontes do material de soporte traballado: teses, explicacións, 

exemplos, ilustracións, estatísticas, analoxías, citas de autoridades 

competentes ..; todo tipo de informacións que fundamenten as ideas principais 

do traballo de investigación, 

▪ a procura de fontes cualificadas e actualizadas para apoiar ideas propias e/ou 

relativas á temática en cuestión, 

▪ discriminar textos propios/citas alleas.  

 

 A nivel de contidos e exposición, os indicadores céntranse nos seguintes aspectos: 

 

▪ a mensaxe,  

- expoñer unha mensaxe informativa e convincente (precisa, apropiada, 

repetida, recordable e sobradamente soportada) cunha linguaxe sólida 

(vocabulario rigoroso que incorpore a terminoloxía específica do tema 

en cuestión) e é convincente e imaxinativa. 

▪ a linguaxe (vocabulario, terminoloxía e estrutura sintáctica da exposición). 

▪ a comunicación: que sexa convincente ( o uso da voz, xestos, contacto visual 

e posturas e material de apoio na exposición). 
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 Nas avaliacións nas que efectivamente realicemos estes traballos de investigación 

un 40 % da cualificación do alumnado estará ligada aos mesmos. 

 

No caso de que o traballo non sexa individual, -dous/tres alumn@s máximo-, a 

cualificación será conxunta, unicamente caben variacións en relación coa exposición de 

traballo na aula ( 25% da nota). 

 

 

CUALIFICACIÓN DOS COMENTARIOS DE TEXTO 

 

 Lembro o xa exposto noutro contexto. 

 

 Con obxecto de facilitar ao alumnado pautas de resolución concretas de modo 

que elas e eles mesmos poidan avaliar a súa/s competencia/s no desempeño da tarefa 

proposta, a cualificación da análise e comentario de textos en 2º de bacharelato seguirá 

a seguinte liña: 

 

Indicadores Descriptores Cualificación  

Introducción 

Tema 

Indica o tema do 

fragmento 

correctamente 

0,25  

Contextualiza a 

relevancia do 

tema/texto na filosofía 

do autor/no seu 

contexto histórico 

0,5  

Desenvolvemento. 

Analise da 

estrutura 

enunciativa 

Indica as enunciacións 

formuladas no texto e, 

en caso de habela, a 

súa estrutura 

argumentativa 

(premisas/conclusións) 

0,5  

Cita correctamente o 

texto para apoiar o 

seu análise 

0,5  

Non se limita a 

numerar: comenta as 
0,5  
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teses expostas 

atendendo aos 

contidos específicos do 

estándar en cuestión 

Conclusión. 

 

Contrasta as teses 

comentadas coas teses 

doutros filósofos da 

mesma época 

0,75  

  

 De non ter unha estrutura interna consistente,  enunciacións e parágrafos confusos, 

excesivamente longos, imprecisos ou terminoloxicamente pobres, cabe penalizar a 

puntuación global da pregunta:  ata 0,5 puntos.  

 

 

 

 


