
IES Foz                                           3ª AVALIACIÓN (2019-2020)
Departamento de Filosofía (Adultos)

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO ADULTOS

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Competencias
Competencia en comunicación lingüística- CCL
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía- CMCT
Competencia digital – CD
Competencia de aprender a aprender – CAA
Competencias sociales e cívicas – CSC
Competencia clave conciencia e expresións culturais - CCEC

Estándares de aprendizaxe Competencias 

Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos 
como de internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para 
consolidar e ampliar a información.

CD

Recoñece as preguntas e problemas que caracterizaron á filosofía desde a 
súa orixe, comparando coa formulación doutros saberes, como o 
científico ou o teolóxico.

CAA

Explica a orixe do saber filosófico, diferenciándoo dos saberes 

preracionais como o mito e a maxia.

CCEC
CSC

Identifica, relaciona e distingue a vertente práctica e teórica do quefacer 

filosófico, identificando as diferentes disciplinas que conforman a 

filosofía.

CAA
CSC

Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada 

etapa cultural europea.

CCEC

 Comprende e utiliza con rigor conceptos filosóficos como razón, 

sentidos, mito, logos, arché, necesidade, continxencia, esencia, 

substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, 

obxectividade, dogmatismo, criticismo, entre outros.

CCL

                                       AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

    Avaliación

Procedementos

Revisión,análise e corrección das tarefas desenvolvidas polo 
alumnado durante o tempo de ensinanza telemática.

Instrumentos

Análise do traballo feito polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación.



Análise e corrección do traballo feito polo alumnado durante o 
tempo de ensinanza telemática; revisión e corrección das actividades
propostas para esta avaliación.

  Cualificación final

Traballo realizado ao longo do curso (1ª y 2ª avaliación).

Traballo realizado na terceira avaliación; este traballo servirá, 
exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar 
a cualificación final. 

As actividades de repaso e ampliación servirán unicamente para 
favorecer a cualificación final do alumnado.

Recuperación 1ªavaliación

Recuperación 2ªavaliación

Criterios de avaliación

Expresar con claridade e precisión as ideas e conceptos, utilizando 
correctamente os termos apropiados.

Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical 
como ortográfico, utilizando un vocabulario apropiado ao seu nivel 
académico.

Recoñecer e explicar con precisión e rigor a especificidade da 
filosofía distinguíndoa doutros saberes ou modos de explicación da 
realidade, diferenciando a súa vertente teórica e práctica, 
centrándose nas preguntas e problemas fundamentais.

Definir correctamente os conceptos tratados no tema.

Criterios de cualificación

1. A adecuación pregunta/resposta.
2. Corrección formal e ortográfica.
3. Capacidade de síntese.
4. Capacidade de definición.
5. Capacidade de argumentación.
6. Asimilación comprensiva dos contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación

Corrección das actividades de recuperación da primeira e segunda 
avaliación.

                METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DA TERCEIRA AVALIACIÓN

   Actividades
Actividades de repaso das dúas primeiras avaliacións.
Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación.

  Metodoloxía

Publicación periódica na aula virtual das actividades de repaso das 
dúas primeiras avaliacións.
Seguimento e corrección das actividades.
Publicación no aula virtual das actividades de recuperación da 
primeira e segunda avaliación.
Comunicación a través do correo eléctronico. 



Materiais e recursos
 Apuntamentos ofrecidos polo profesor.
 Aula virtual.
 Recursos tecnolóxicos aos que teña acceso o alumnado.

RECUPERACIÓN 1ª AVALIACIÓN
Filosofía adultos

1.  A orixe da filosofía. ( 2 puntos)
2.  Diferenza entre un saber vulgar e un saber científico. ( 2 puntos)
3.  Define brevemente a función da razón teórica e da razón práctica. ( 2 puntos)
4.  Define: ( 2 puntos)

- Ontoloxía
- Gnoseoloxía
- Epistemoloxía
- Ética.

5. Funcións e vixencia da filosofía. ( 2 puntos)

RECUPERACIÓN 2ª AVALIACIÓN
Filosofía adultos

1. O periodo cosmolóxico da filosofía antiga. ( 2,5 puntos)
2.  A filosofía de Aristóteles. ( 2,5 puntos)
3.  A filosofía medieval: a patrística e a escolástica. ( 2,5 puntos)
4.  A filosofía moderna o empirismo. (2,5 puntos)

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO ADULTOS

             ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

Competencias
Competencia en comunicación lingüística- CCL
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía- CMCT
Competencia digital – CD
Competencia de aprender a aprender – CAA
Competencias sociales e cívicas – CSC
Competencia clave conciencia e expresións culturais - CCEC

Estándares  de aprendizaxe Competencias 

Utiliza conceptos de Platón, como Idea, Ben, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, virtude e 
xustiza, entre outros, aplicándoos con rigor.

CCL

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como no escrito, 
as teorías fundamentais da filosofía de Platón, analizando a relación entre 
realidade e coñecemento, a concepción dualista do ser humano e a 

CCL



dimensión antropolóxica e política da virtude.

Distingue as respostas da corrente presocrática en relación á orixe do 
Cosmos, os conceptos fundamentais da mayéutica de Sócrates e o 
convencionalismo ético dos Sofistas, identificando os problemas da 
Filosofía Antiga e relacionándoas coas solucións achegadas por Platón.

CAA

Utiliza conceptos de Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, 
materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, 
indución, dedución, abstracción, alma, monismo, felicidade e virtude 
entre outros, utilizándoos con rigor.

CCL

Comprende e explica con claridade as teorías fundamentais da filosofía de
Aristóteles, examinando a súa concepción da metafísica e a física, o 
coñecemento, a ética eudemonística e a política, comparándoas coas 
teorías de Platón.

CCL

Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá ens us orixes, a través 
das teses centrais do pensamento de Agustín de Hipona.

CCEC

Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe,verdade, deus, 
esencia, existencia,creación, inmortalidade, lei natural,lei positiva e 
precepto, entreotros, e aplícaos con rigor.

CCL

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.

CMCT

Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza,método, dúbida, 
hipótese, "cogito", idea, sustancia e subjetivismo, entre outros, e aplícaos 
con rigor.

CCL

                                              AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

     Avaliación

Procedementos

Revisión,análise e corrección das tarefas desenvolvidas polo 
alumnado durante o tempo de ensinanza telemática.

Instrumentos

Análise do traballo feito polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación.
Análise e corrección do traballo feito polo alumnado durante o 
tempo de ensinanza telemática; revisión e corrección das 
actividades propostas para esta avaliación.

    Cualificación final

Traballo realizado ao longo do curso (1ª y 2ª avaliación).

Traballo realizado na terceira avaliación; este traballo servirá, 
exclusivamente, para recuperar as avaliacións pendentes ou 



mellorar a cualificación final. 

As actividades de repaso e ampliación servirán unicamente 
para favorecer a cualificación final do alumnado.

Recuperación 1ªavaliación

Recuperación 2ªavaliación

Avaliación materias pendentes

Criterios de avaliación

Expresar con claridade e precisión as ideas e conceptos, 
utilizando correctamente os termos apropiados.

 Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista 
gramatical como ortográfico, utilizando un vocabulario 
apropiado ao seu nivel académico.

Definir correctamente os conceptos tratados no tema.

Criterios de cualificación

Nos exercicios tipo test será necesario para aprobar, responder  
correctamente, como mínimo, a metade das preguntas mais 
unha.

1. A adecuación pregunta/resposta.
2. Corrección formal e ortográfica.
3. Capacidade de síntese.
4. Capacidade de definición.
5. Capacidade de argumentación.
6. Asimilación comprensiva dos contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación

Corrección das actividades de recuperación.

             METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DA TERCEIRA AVALIACIÓN

   Actividades
Actividades de repaso das dúas primeiras avaliacións.
Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación.
Actividades de recuperación para pendentes.

  Metodoloxía

Publicación periódica na aula virtual das actividades de repaso das 
dúas primeiras avaliacións.
Seguimento e corrección das actividades.
Publicación no aula virtual das actividades de recuperación da 
primeira e segunda avaliación, así como para pendentes.
Comunicación a través do correo eléctronico. 

Materiais e recursos  Apuntamentos ofrecidos polo profesor.
 Aula virtual.
 Recursos tecnolóxicos aos que teña acceso o alumnado.

2º BACHARELATO Hª da Fª adultos

 Exercicios de recuperación 1ª avaliación



1. Segundo Tales de Mileto o principio ou arché do cosmos é:
a) O aire.
b) O auga.
c) A terra.

2. Segundo Anaxímenes de Mileto o principio ou arché do cosmos é:
a) O aire.
b) O auga.
c) A terra.

3. Para Heráclito de Éfeso:
a) Non existe o cambio na natureza.
b) O cosmos cambia constatemente, nada permanece inalterable.
c) Ningunha das dúas é correcta.

4. Segundo Parménides de Elea:
a) Non existe o cambio na natureza.
b) O cosmos cambia constantemente, nada permanece inalterable.
c) Ningunha das dúas é correcta.

5. Para Parménides :
a) O coñecemento certo e seguro é o coñecemento sensible.
b) O coñecemento certo e seguro é o coñecemento imaxinativo.
c) O coñecemento certo e seguro é o coñecemento racional.

6. Segundo Anaxágoras :
a) O Nous é a intelixencia ordenadora do cosmos.
b) A guerra é a ordenadora do cosmos.
c) A harmonía é a ordenadora do cosmos.

7. Demócrito de Abdera:
a) Expón unha teoría teleolóxica da natureza.
b) Expón unha teoría teolóxica da natureza.
c) Expón unha teoría mecanicista da natureza.

8. Segundo Demócrito:
    a) A materia está formada por unha infinidade de átomos que se moven azarosamente no espazo
     vacío.
b) A materia está formada por unha infinidade de átomos que move o Nous ou intelixencia 

ordenadora.
c) A materia está formada por auga, aire , terra e lume.

9. Os sofistas presentábanse como mestres:
a) Na música e matemáticas.
b) Na ximnasia e medicina.
c) Na retórica e oratoria.
10. O escepticismo sofista:



a) Nega a posibilidade de acadar un coñecemento certo e seguro.
b) Afirma a posibilidade de acadar un coñecemento certo e seguro.
c) Nega a posibilidade de coñecer .

11. Sócrates :
a) Está de acordo coas teses sofistas.
b) Só está de acordo coas teses relativistas dos sofistas.
c) Rexeita as teses sofistas.

12. Segundo Sócrates:
a) Non existen o ben e o mal.
b) O ben e a xustiza son relativos a cada individuo.
c) Só o individuo que coñece o que é bo e xusto pode actuar ben e con xustiza.

13. O banquete é unha obra de :
a) Platón.
b) Aristóteles.
c) Anaxágoras.

14. Metafísica é unha obra de:
a) Platón.
b) Aristóteles.
c) Demócrito.

15. Fedro é unha obra de :
a) Platón.
b) Parménides.
c) Aristóteles.

2º BACHARELATO Hª da Fª adultos 
Exercicios de recuperación 1ª avaliación

1.Platón naceu en :

a) Esparta.
b) Atenas.
c) Mileto.

2. O maestro de Platón foi:

a) Protágoras.
b) Trasímaco.
c) Sócrates.

3. O pensamento de Platón é :



a) Idealista.
b) Materialista.
c) Relativista.

4. As ideas que Platón sitúa no mundo intelixible son :

a) Conceptos.
b) Representacións mentais.
c) Realidades metafísicas.

5. As características das ideas son :

a) Inmutabilidade, permanencia, inmaterialidade e eternidade.
b) Mutabilidade e materialidade.
c) Corruptibilidade e indeterminación.

6. As ideas do mundo intelixible:

a) Están xustapostas unhas con outras.
b) Transfórmanse no seu contrario.
c) Están ordenadas xerárquicamente.

7. Segundo Platón o artesán que mestura as ideas coa materia para formar o mundo chámase:

a) Nous.
b) Demiurgo.
c) Logos.

8. Platón expón o mito da caverna no diálogo:

a) Timeo.
b) Fedro.
c) A República.

9. Platón chama epistéme a :

    a) O coñecemento certo e seguro.
b) O coñecemento xeral.
c) A opinión.

10. Para Platón a alma é :

a) Mortal.
b) Inmortal e eterna.



c) Inmortal pero non eterna.

11. Anámnesis significa :

a) Aprender.
b) Conocer.
c) Desolvidar.

12. Platón divide a epistéme en :

a) Crenza e imaxinación.
b) Opinión indidual e opinión colectiva.
c) Matemática e dialéctica.

13. Segundo Platón a alma irascible encárgase :

a) Das funcións intelectuais .
b) Da valentía e forza de vontade.
c) Das actividades irracionais.

14. Platón:

a) Admite a teoría da transmigración das almas.
b) Rexeita a teoría da transmigración das almas.
c) Considera que a alma é un composto.

15. Segundo Platón as virtudes individuais son:

a) Xustiza, temperanza e bonade.
b) Prudencia, forteza e temperanza.
c) Xenerosidade, fortaleza e sabiduría.

16. Para Platón a xustiza na sociedade prodúcese:

a) Cando se eliminan as diferenzas de riqueza.
b) Cando cada clase social cumpre coa súa función e virtud propia.
c) Cando goberna a maioría dos homes libres e pobres.

Hª DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO ADULTOS                               
RECUPERACIÓN 2ºAVALIACIÓN (2019-2020)

1. As relacións entre razón e fe en Tomé de Aquino.(2,5 puntos)
2. O método de Descartes.(2,5 puntos)
3. Resposta as seguintes preguntas.( 5 puntos)



Para Agostiño de Hipona :

d) A fe debe subordinarse á razón para acadar un coñecemento certo e seguro.
e) Se a razón humana non se deixase guiar pola fe entón desviaríase do camiño que 

conduce á verdade alonxándose da auténtica felicidade.
f) Razón e fe son incompatibles.

             O averroísmo latino sostén :
d) A creación do mundo a partir da nada e a inmortalidade da alma.
e) A eternidade do mundo e a inmortalidade da alma.
f) A eternidade do mundo, a mortalidade da alma e a teoría da dobre verdade.

             O autor da Cidade de deus é:
d) Tomé de Aquino.
e) Averroes
f) Agostiño de Hipona.

              A filosofía de Tomé de Aquino : 
d) É unha síntese de aristotelismo e cristianismo.
e) É unha síntese de epicureísmo e cristianismo.
f) É unha síntese de platonismo e cristianismo.

              Na modernidade a parte central da filosofía convértese:
d) Nunha teoloxía.
e) Nunha filosofía moral.
f) Nunha teoría do coñecemento.

PENDENTES
Filosofía adultos

1.  A orixe da filosofía. ( 2 puntos)
2.  Diferenza entre un saber vulgar e un saber científico. ( 2 puntos)
3.  Define: ( 2 puntos)

- Ontoloxía
- Gnoseoloxía
- Epistemoloxía
- Ética.

4. A filosofía de Aristóteles. ( 2 puntos)
5. A filosofía moderna o empirismo. ( 2 puntos)


