
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler e analizar de forma crítica textos significativos e breves, 
pertencentes a pensadores/as destacados/as. 

Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/ as  
destacados/as, identifica as 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. 

Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas 
estudadas na unidade, de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia.  

Facer una disertacion 

Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con claridade e 
coherencia. 

Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes. 
Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico 
fundamental. 

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

- 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 -
Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos para a comprensión da 
filosofía. 

 

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. 

Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., 
amosando a comprensión dos eixes conceptuais estudados. 

-Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber 
racional en xeral e do filosófico en particular. 

Identificar as dimensións teórica e práctica da filosofía, os seus
 obxectivos, as características, as disciplinas 
Contextualizar histórica e culturalmente as problemáticas 

analizadas e expresar por escrito as achegas máis importantes 
do pensamento filosófico desde a súa orixe. 

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. 

- Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais, 
como o mito ou a maxia. 
Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor 
filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía 
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-Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada 
etapa cultural europea. 

-Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas 
máis importantes do pensamento occidental. 

Coñecer de modo claro e ordenado as problemáticas implicadas no 
proceso do coñecemento humano, analizadas desde o campo 

filosófico. 
Coñecer e explicar 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 os 
conceptos clave que manexan. 

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. 

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.  

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. 

Explica os obxectivos, as funcións e os principais elementos da ciencia, 
manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

- Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a 
orde lóxica do proceso de coñecemento. 

Usa con rigor termos epistemolóxicos 

Recoñecer a metafísica, distinguíndoa das ciencias, que versa 
 sobre aspectos particulares desta. 

Coñecer e explicar, desde un enfoque metafísico, os principais 
problemas que presenta a realidade 

Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus 
contidos e a súa actividade. 

Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que 
suscita o coñecemento metafísico da realidade. 
Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos básicos. 
-Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos ou 
películas sobre as problemáticas metafísicas que presenta a 

realidade. 

Coñecer e comparar as explicacións dadas desde as grandes 
cosmovisións sobre o universo. 

-Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o 
paradigma organicista aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

-Describe os caracteres esenciais das interpretacións contemporáneas da 
realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres. 
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Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución. 
Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da 
evolución. 

Recoñecer e reflexionar sobre a interacción dialéctica entre o 
compoñente natural e o cultural que caracterizan o ser humano como 
tal. 

-Entende o debate aberto entre as distintas formas de entender o proceso 
de construción da identidade humana 

- Localiza información en internet acerca das investigación actuais sobre a 
evolución humana, 

e reflicte a información seleccionada 
e sistematizada de xeito colaborativo. 

Explicar a función, as características e os principais interrogantes da 
filosofía política, como a orixe e a lexitimidade do Estado, 

Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, xustiza, dereito, 
dereitos naturais, Estado democrático e de dereito, legalidade, 
lexitimidade, convención,contractualismo, alienación, 

ideoloxía, utopía, entre outros conceptos clave da filosofía política. 

Disertar de xeito oral e escrito sobre a utilidade do pensamento 
utópico, analizando e valorando a súa función. 

Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e 
argumenta as súas propias ideas 

Coñecer o campo da estética, reflexionando sobre as 
contribucións filosóficas realizadas. 

Comprende e usa conceptos estéticos. 
Analizar textos en que se comprenda o valor da arte  como vehículos de 
transmisión do pensamento filosófico, utilizando vocabulario específico 
propio da estética filosófica. 

Analiza textos literarios, audicións musicais e visualizacións de obras de 
arte para explicar os contidos da unidade. 

Coñece e describe algúns dos elementos fundamentais da reflexión estética 
sobre a arte, analizando e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras 
de arte. 

Entende o valor filosófico da literatura analizando textos breves sobre que é a 
beleza. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:   Os procedementos de avaliación adecuanse ás 

adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 

2019-2020. Non obstante, dáselle prioridade á  avaliación, atendendo ao 

seu carácter continuo e global, diagnóstico e formativo, a partir das 

avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas durante este período, 

sempre que iso favoreza ao alumno ou á alumna. 

 

Instrumentos: 
Na actualidade, e por mor das circunstancias especiais, os instrumentos de 
avaliación que empregaremos de forma preferente son a valoración, 
seguimento e control das actividades propostas a través da aula virtual 
que consistirán en respostas a preguntas sobre textos ou documentos 
videográficos ; ou  a realización dunha sintese  dun  texto proposto para a 
súa lectura, ou tamén actividades de investigación sobre un tema, ou 
reflexións sobre algún artigo de prensa. 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación do alumno adáptase as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás actividades de 
reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, polo que en 
atención ao criterio de avaliación continúa consignarase a cualificación 
final coa media das dúas primeiras avaliacións podendo ser esa 
cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata nun 
máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo 
desenvolvido desde a suspensión da actividade lectiva presencial nas aulas 
físicas , e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 
aprendizaxes  e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas e/ou 
entregadas 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exercicio escrito cos contidos traballados durante a 1ª e 2ª avaliación, 
que será cualificado ata un 10, sendo 5 aprobado 

Alumnado de 
materia 

pendente 

No presente curso 2019-2020 NON hai alumnado coa materia pendente 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desenvolvemento de actividades de repaso, recuperación, reforzo das 
aprendizaxes e competencias adquiridas nos dous primeiros trimestres 
así como ampliación das aprendizaxes tomando como referentes aqueles 
obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada 
progresión do alumnado e que requiran unha mínima intervención 
docente para a súa adquisición. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A   A metodoloxía a desenvolver neste período será activa, innovadora, 
proporcionará ao alumnado o apoio e seguimento necesario para facilitar o 
asentamento da súa aprendizaxe, a recuperación e reforzo das competencias 
e a asimilación de novas facetas que requiran un mínimo de intervención 
directa e que fomenten a autonomía e progresión paulatina das 
aprendizaxes do discente. Así mesmo o nivel e coa finalidade de axudar ao 
alumnado organizarase a actividade de xeito gradual con unha continua 
progresión, autorregulando a súa aprendizaxe e mantendo un bo estado 
emocional.  
O alumnado sen conectividade será identificado (como xa se fixo a comezos 
deste período) e manterase con eles un seguimento continuo por outros 
medios, podendo trasladarlle medios materiais específicos (tablets ou 
ordenadores se fora posible). Asi mesmo  incidirase na xestión titorial con 
maior incidencia nestes casos, favorecendo calquera axuda que o alumnado 
poida reclamar. 

Materiais e recursos 

       Documentos videográficos.  
-  Fotografías.  
-  Prensa. 
In      Internet 

-Selección de lecturas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual do centro, e cun contacto permanente co 
titor/a do grupo para un seguimento  do traballo do alumnado. E  
ademais, por correo electrónico co alumano de 2º de bacharelato e de 
adultos   
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


