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INTRODUCIÓN 

O presente curso, seguimos entendendo que a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria 

e o Bacharelato é a orientación do alumnado cara á súa incorporación á vida activa como 

individuos na sociedade. 

A elaboración da programación pretende a consecución e o desenvolvemento das distintas 

capacidades e obxectivos xerais propostos nos currículos oficiais así como no PEC (Proxecto 

Educativo do Centro) do IES Parga Pondal. 

O departamento de Filosofía deste Centro pretende fomentar o interese do alumnado polas 

materias filosóficas, e, en consecuencia as programacións do Departamento teñen que ser 

flexibles para adaptarse ás peculiaridades do propio Centro, dos alumnos e alumnas, da zona, 

etcétera. Esta flexibilidade é o que fará que exista un maior axuste entre a teoría do que 

presentamos e a práctica. Terase en conta ao alumnado que careza de coñecementos éticos 

e/ou filosóficos, por ser a primeira vez que se lles imparte calquera das materias sinaladas. 

Tamén se fixará en se o alumnado posúe ou non destrezas básicas (preconceptos, conceptos 

fundamentais, análise, comentario e composición de textos, esquemas e mapas conceptuais) 

adquiridos nos cursos anteriores. Ademais, terase en conta a presenza de alumnado con 

diferente formación, diversos intereses e distinta motivación. En conclusión, daráselle cabida e 

resposta en cada grupo ao alumnado con variadas necesidades.  

 

As materias que este curso imparte o Departamento son: 

- Valores éticos. 1º, 2º, 3º e 4º da E.S.O. 

- Filosofía. 1º de Bacharelato  

- Filosofía 4ºESO 

- Antropoloxía de 1º Bacharelato. 

- Oratoria e argumentación en 1º de Bacharelato. 

-  Historia da filosofía  en 2º de Bacharelato. 

- Psicoloxía 2º de Bacharelato. 

 

O persoal do que se compón o departamento consiste en tres profesoras, das cales, unha, 

imparte valores éticos de 1º e 2º da ESO e pertence ao departamento de economía, e a outra, 
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completa horario coa materia de cultura clásica que pertence ao departamento de Linguas 

clásicas. 

 

Todas as materias susténtase nos valores cívicos (en perspectiva solidaria e cooperativa) 

recoñecidos pola ética e a moral, polo que transmitirase a importancia vital da liberdade, da paz, 

do pluralismo político e cultural, da igualdade, da xustiza, e da solidariedade.  

 

VALORES ÉTICOS 

 

1-Competencias clave  
 
Na área de Valores Éticos incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, 

facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

1.1- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área permítenos afondar no eixe sobre o que xira todo o 

currículo básico e o carácter específico do saber ético, xa que todo problema ou situación implica unha 

demostración racional. Así mesmo, esta competencia ofrece a oportunidade de realizar argumentacións, 

considerar e realizar xuízos morais e aplicar estratexias de resolución de problemas. 

 

Os descritores que podemos traballar son:  

- Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un desenvolvemento sostible.  

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as súas repercusións 

na vida futura. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao coidado saudable. 

- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en distintos 

ámbitos. 

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que 

acontece arredor nosa e responder preguntas. 

-  Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 

1.2-Comunicación lingüística 

Para o bo desenvolvemento desta competencia, será decisivo o fomento da lectura, a análise e a 

reflexión sobre libros e textos relacionados cos contidos curriculares. Deste xeito, desenvolveranse a 
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comprensión lectora e a expresión oral e escrita, á vez que se adquiren coñecementos sobre os valores 

éticos e os dereitos humanos. 

Por outro lado, contribuirase conxuntamente á comunicación lingüística e á transmisión de valores a 

través da exposición e da resolución de dilemas morais, pois estes esixen poñer en práctica habilidades 

como a escoita activa, a empatía e a expresión de ideas e de sentimentos, utilizando a linguaxe verbal e 

a non verbal. 

 

Os descritores que podemos utilizar serán: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

- Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais 

correctas para elaborar textos escritos e orais. 

- Manexar elementos de comunicación non verbal en diferentes rexistros e nas diversas situacións 

comunicativas. 

- Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 

interlocutor... 

-  Compoñer distintos tipos de textos de forma creativa con sentido literario. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias 

diversas. 

 

En caso de centros bilingües ou plurilingües que impartan a materia noutra lingua: 

-  Manter conversas noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en materias 

diversas. 

 

1.3-Competencia dixital  

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a manexar ferramentas que posibiliten o 

acceso ao coñecemento de feitos sociais, de documentos históricos e de tratados internacionais que 

poñan de relevo a contribución dos valores éticos á sociedade. Á súa vez, proporcionará ao alumnado a 

oportunidade de entender a relación que existe entre a tecnoloxía e os valores éticos, para que aprenda a 

facer un bo uso dela no seu tempo libre. 

 

Podemos adestrar os seguintes descritores: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
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- Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

1.4-Conciencia e expresións culturais 

Esta área contribúe á competencia de conciencia e expresións culturais na medida que posibilita a 

adquisición de pautas persoais, interpersoais e interculturais que permiten participar de forma eficaz e 

construtiva en calquera sociedade democrática, respectando os valores e os dereitos socialmente 

recoñecidos. 

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

-  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

-  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

- Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e fomentar o gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

1.5-Competencias sociais e cívicas 

A área de Valores Éticos é, sen dúbida, a materia desde onde se traballan de forma máis directa as 

competencias sociais e cívicas do alumnado. As habilidades sociais e de colaboración increméntanse 

cando se reflexiona sobre o fundamento ético da sociedade e se toma conciencia da importancia dos 

seus valores éticos e morais. Á súa vez, ofrece a posibilidade de resolver conflitos interpersoais de forma 

construtiva, polo que o alumnado non só fortalece a súa identidade persoal, senón que desenvolve 

actitudes como a tolerancia, a asertividade, a solidariedade e o respecto á pluralidade cultural, política, 

relixiosa ou de calquera outra natureza. 

 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 

enunciamos a continuación:  

- Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas fontes e 

identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito referendado por 

unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e de traballo, e para a 

resolución de conflitos. 

-Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
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- Recoñecer a riqueza da diversidade de opinións e de ideas.  

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

-Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

1.6- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

Para exercer dun modo consciente, crítico e reflexivo o exercicio da liberdade e emprender accións que 

beneficien a sociedade, resulta necesario que os alumnos e as alumnas desenvolvan aspectos como a 

autonomía, o liderado, a creatividade ou a iniciativa persoal.  

Desde esta área considéranse tarefas e situacións reais e hipotéticas que permiten o adestramento das 

devanditas habilidades. Isto vai posibilitar que o alumnado expoña as súas ideas, inicie accións novas, 

asuma responsabilidades ou xestione os recursos materiais e persoais que ten ao seu alcance. 

 

Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían: 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

-  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución dos obxectivos. 

-  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

 

1.7-Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender implica ser consciente das necesidades e dos procesos de 

aprendizaxe, o recoñecemento de oportunidades e a habilidade de superar dificultades para poder 

aprender con éxito. Esta promóvese na área de Valores Éticos mediante o exercicio de procesos 

cognitivos como analizar, sintetizar, relacionar, comparar ou argumentar, así como favorecendo o interese 

por descubrir a verdade e os valores que impregnan as experiencias da súa vida cotiá. 

 

Os descritores que poderiamos utilizar para adestrar esta competencia serían: 

- Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 
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-  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

- Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben realizar no proceso de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución dos obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

2.Obxectivos de etapa. 
 
2.1- Valorar a dignidade humana para entender o que significa ser persoa e poder valorarse a si 

mesmo e aos que o rodean. 

2.2- Descubrir a importancia dos valores éticos na formación da personalidade e a autoestima. 

2.3- Comprender o concepto de virtude en Aristóteles para establecer relacións entre os actos, 

os hábitos e o carácter no desenvolvemento da personalidade. 

2.4- Coñecer o concepto e as causas da crise de identidade que xorde na adolescencia. 

2.5- Recoñecer a diferenza entre autonomía e heteronomía desde a concepción kantiana. 

2.6- Tomar conciencia da importancia que teñen o desenvolvemento da autonomía e o control da 

conduta no crecemento moral da persoa cara á vida adulta. 

2.7- Reflexionar sobre as propias emocións para recoñecelas en situacións cotiás e poder 

mellorar as habilidades emocionais. 

2.8- Comprender o concepto de intelixencia emocional e valorar a súa importancia na 

personalidade e no carácter moral do ser humano para mellorar as súas habilidades emocionais.   

2.9- Recoñecer a relación do ser humano co contorno e os axentes sociais que o conforman, 

entendendo a súa influencia no desenvolvemento moral da persoa e valorando a vida en 

sociedade desde valores éticos recoñecidos. 

2.10- Desenvolver certas habilidades sociais e técnicas de comunicación para dominar formas e 

xestos habituais que favorezan tanto as relacións interpersoais como o respecto á dignidade e 

aos dereitos das persoas. 

2.11- Entender a influencia das virtudes e dos valores éticos no establecemento respectuoso e 

comprensivo de relacións interpersoais, así como no exercicio da liberdade individual e social. 

2.12- Sinalar os límites entre a liberdade persoal e a social, marcados pola ética e os dereitos 

humanos.  
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2.13.- Valorar a importancia das habilidades emocionais, sociais e asertivas, co fin de moldear a 

personalidade a través de valores e virtudes éticos que favorezan as relacións interpersoais 

positivas e respectuosas, asegurando así unha vida en sociedade máis xusta e enriquecedora.  

2.14- Recoñecer a vida privada e pública das persoas para trazar os límites da liberdade 

individual e social. 

2.15- Apreciar o efecto que producen os valores na conduta individual e social, identificar os 

problemas derivados da súa ausencia e promovelos en beneficio das persoas e da sociedade. 

2.16- Describir as semellanzas e as diferenzas que existen entre a moral e a ética, valorando a 

importancia desta última para actuar de forma racional. 

2.17- Identificar a liberdade como base que sostén a moral da persoa e a intelixencia, a vontade 

e as normas éticas como medios que rexen a súa conduta. 

2.18- Explicar a función dos valores éticos na vida persoal e social do ser humano, destacando a 

importancia de ser respectados. 

2.19- Coñecer como se creou a ONU e o momento histórico que impulsou a elaboración da 

DUDH, destacando o seu valor como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e 

dos Estados. 

2.20- Entender e valorar o contido da DUDH, facendo especial fincapé no respecto á dignidade 

humana como base de todos os dereitos humanos. 

2.21- Coñecer o panorama actual respecto ao exercicio dos dereitos da muller e da infancia en 

gran parte do mundo, coñecendo as causas da situación e tomando conciencia delas, co fin de 

promover a súa solución. 

 

 

3- Avaliación.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe dos alumnos e das alumnas; para 

iso, cómpre diversificar as ferramentas e programar tempos e espazos na aula destinados á 

avaliación dos procesos de aprendizaxe. 

Paralelamente a todo proceso de ensinanza-aprendizaxe debe existir un proceso de avaliación 

que permita coñecer os resultados do mesmo. Estará dirixida non só á rendemento e progreso 

do alumno ou alumna, senón a todos e cada un dos aspectos do proceso de ensinanza-

aprendizaxe por separado e en xeral como conxunto do proceso. Para isto,  teranse presente os 

tres tipos de avaliación: 
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-    Avaliación inicial: Ao inicio do curso e antes de cada unidade didáctica realizarase para 

coñecer a situación real do alumno/a; nivel de coñecementos previos, actitudes e expectativas,  

intereses e motivacións, e detectar os diferentes estilos de aprendizaxe. 

-    Avaliación formativa: será continua e progresiva para exercer un control permanente da 

evolución do proceso educativo, tomando as medidas inmediatas si houbera algún problema ou 

dificultade importante, terá en conta os obxectivos xerais e específicos de cada unidade e os 

criterios de avaliación. 

-    Avaliación global sumativa:  ao finalizar cada unidade didáctica, cada trimestre e o curso, a 

súa finalidade será comprobar o grao de rendemento obtido polos alumnos así como examinar o 

grao de eficacia de  todos os elementos do proceso educativo. 

 

O departamento propón algunhas ferramentas para a avaliación: 

 

1. Rexistro de observación de caderno. 

 

 

 

 

 

2. Diana de autoavaliación da xestión e a organización trimestral. 
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3. Guión de autoavaliación para a realización de entrevistas. 
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4. Táboa de avaliación da busca de información e fiabilidade das fontes. 

 

 

5. Escala de autoavaliación da resolución de problemas 
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6.  Diana de autoavaliación da actitude na aula. 

 

 

7. Rexistro de avaliación do traballo cooperativo. 
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Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A nota de cada avaliación é a media das distintas notas porcentuais das actividades indicadas 

polo profesorado ao inicio da avaliación. Normalmente, serán un 70 % o exame ou proba escrita, 

un 30% as actividades individuais (valorarase a constancia, a corrección e a orixinalidade) ou 

traballo que propoña a profesora, e tamén a participación en clase e pequenos traballos de 

carácter voluntario.  

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 e terán en conta os seguintes criterios para a 

súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, 

aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior 

profundidade estes criterios.  

 

As utilizadas son: 

1. Rúbrica de exposición oral: 
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2. Rúbrica de exposición con ferramentas dixitais: 

 

 

3. Rúbrica de traballos escritos: 

 

 

A todos os efectos considérase o 5 como aprobado. A profesora pode decidir facer media  con 4 

se o considera axeitado. 

Os alumnos/as que non acaden un 5 nalgunha avaliación terán que facer unha recuperación. Na 

marcha normal de cada avaliación procurarase facer constantes alusións á materia estudada 

con anterioridade co fin de que o alumnado que non alcance os niveis mínimos, poida recuperar. 
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En canto ás probas, faranse recuperacións da materia non asimilada. Se o problema está na súa 

actitude, deberá rectificar a mesma. 

 

Criterios de recuperación 

Os alumnos/as que non acaden un 5 nalgunha avaliación terán que facer unha recuperación. Na 

marcha normal de cada avaliación procurarase facer constantes alusións á materia estudada 

con anterioridade co fin de que o alumnado que non alcance os niveis mínimos, poida recuperar. 

En canto ás probas, faranse recuperacións da materia non asimilada. Se, o problema está na 

súa actitude, deberá rectificar a mesma. 

 

Metodoloxía na ESO. 
 
Utilizarase fundamentalmente, unha metodoloxía activa na que o alumno/a sexa suxeito da súa 

propia aprendizaxe. 

Partirase dos coñecementos previos do alumno/a para a partir dunha diagnose inicial bosquexar 

as liñas xerais que desenvolverán o tema e atender á diversidade de interese, necesidades e 

capacidades. 

Tratarase de posibilitar que o alumno/a realice aprendizaxes significativas por si mesmo/a, é 

dicir, que aprenda a aprender. 

Incidirase nunha serie de actividades que movan á reflexión do alumnado e a análises de 

contidos. Cobrará gran importancia a capacidade de levar a teoría á práctica, con obxecto de 

buscar a funcionalidade das aprendizaxes. 

Este curso, tanto en 1º como en 2º imos traballar sobre todo a partir do ámbito emocional. Para 

iso utilizaremos propostas da asociación educativa  Gazte Forum, que parte do feito de que a 

clave é que os alumnos reflexionen e falen deles mesmos, do seu grupo, das súas 

preocupacións, as súas dificultades, os seus puntos fortes... non se trata de abordar un tema 

que lles é alleo. 

Preténdese que se paren a identificar a súa realidade persoal e grupal e que lles axude a atopar 

pistas éticas que orienten esa vida grupal tan esencial para toda persoa e máis nesta etapa vital.  

Para facilitar este proceso preséntanse 24 dinámicas para traballar con grupos de adolescentes.  

Compoñen un amplo abanico de posibilidades de traballo, que van desde dinámicas para o 

inicio, máis sinxelas e de menor intensidade e profundidade, ata dinámicas que esixen 

experiencias de intensidade de máis dun día de duración, e dunha profundidade e intimidade 

considerable. 
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Na ESO en xeral utilizaranse estratexias expositivas e de indagación, pero dada a materia as 

segundas cobrarán unha gran importancia. 

- Estratexias expositivas: para a presentación dos temas, feitos e conceptos de modo que 

axuden ao alumnado a situarse claramente e a ter unha visión panorámica ou introdutoria a 

calquera tema do curso. Estas estratexias estarán acompañadas de exercicios ou actividades 

complementarias que axuden a asimilar o explicado. 

- Estratexias de indagación: nas que se en fronte ao alumno ou alumna con problemas nos que 

teña que utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes, garantindo así a súa 

adquisición.  Trataríase de debates, investigacións simples, busca e selección de información de 

fontes diversas... 

 - A organización do traballo no aula estará presidida pola diversidade de actividades: tempos de 

explicación, tempos de traballo individual, tempos de traballo en pequenos grupos e tempos de 

posta en común en gran grupo. 

Así mesmo, desenvolveranse actividades de comprensión, análise e síntese, autoavaliación, 

reforzo, ampliación e investigación. Con elas pretendese consolidar a aprendizaxe, promover a 

reflexión e facilitar a adaptación á diversidade do alumnado. Con respecto ás actividades de 

comprensión fomentarase o uso de aqueles procedementos que propicien a estruturación da 

información, a realización de redaccións, o comentario de imaxes e viñetas, así como de 

películas ou curtametraxes, e iniciarase na composición filosófica, na que expoñan as súas ideas 

mostrando as razóns en que se apoian. 

Levaranse a cabo actividades de ampliación ou investigación (especialmente en 4º ESO) na que 

de maneira prioritaria, sinalaranse a conexión entre os distintos temas abordados e o contexto 

nel que se moven. 

Fomentaranse os debates para promover o interese do alumnado, a expresión das súas 

opinións, a capacidade de argumentar, a pluralidade de ideas e a tolerancia e respecto ás ideas 

que poden enriquecer os seus puntos de vista. 

Entre as múltiples técnicas didácticas existentes consideramos as máis adecuadas as 

seguintes: 

-A exposición didáctica: imprescindible para que os alumnos/as, adquiran a comprensión inicial 

dos obxectivos e conceptos básicos para a aprendizaxe do novo tema. Esta exposición 

intentarase que sexa o máis dinámica, variada, suxerinte e motivadora. 

-O traballo en pequenos grupos: técnica básica para calquera ensinanza que pretenda ser 

cooperativa e activa. Esta técnica elimina a competitividade e fomenta a participación e 
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cooperación social do alumno/a, así como as actitudes de respecto e tolerancia cara aos 

demais. Ademais, serve para facer fronte ás dificultades que atravesan algúns alumnos e 

alumnas á hora de intervir activamente no desenvolvemento  das clases. 

-A discusión dirixida: mediante a cal os alumnos/as poderán examinar, con toda liberdade de 

crítica un asunto o tema, expoñendo as seus ideas, puntos de vista, etc., sempre dirixidos polo 

profesorado. 

-Visionado de películas, curtametraxes ou calquera outro tipo de material visual, seguido 

de comentarios orais ou escritos que permitan explicitar reflexións en torno ao tema tratado.  

-Participación nalgún blog ou ben creado a tal efecto, ou ben no do departamento de filosofía. 

: www.filolandra.blogspot.com. 

 

Seguimento do alumnado repetidor ou con materias pendentes na ESO. 
 
Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor. 

Os alumnos e alumnas repetidores que suspenderan esta materia o curso anterior, recibirán 

unha atención individualizada de modo que, segundo as  circunstancias de cada alumno, se lles 

realicen adaptacións curriculares consistentes na  realización de actividades de reforzo 

complementarias, naquelas UUDD nas que mostrou dificultades. Se é preciso, se lle esixirá so 

os contidos mínimos. 

Traballarase na  clase de modo organizado buscando aquelas actividades que conduzan á  

adquisición de hábitos de traballo e estudo, incidindo na ansia conseguir os propósitos e valorar 

o seu esforzo educativo. 

 

Plan de traballo para superación de materias pendentes. 

Adoptáranse as medidas de reforzo educativo máis adecuadas para facilitar a recuperación pero 

por defecto a profesora asiduamente fai prácticas na aula de exercicios que logo teñen o seu 

reflexo nas probas de exame, e na avaliación e cualificación de contidos procedimentais. 

 

Procedemento para a cualificación das materias pendentes e actividades de reforzo. 

En canto á avaliación do alumnado coa materia pendente, os obxectivos, criterios de avaliación 

e contidos mínimos a superar son os xa mencionados.Eses contidos son coñecidos polos 

alumnos por estar fixados nos taboleiros de anuncios de cada aula e no xeral do centro. 

http://www.filolandra.blogspot.com/
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1º ESO.  

Contidos mínimos. 
 
Unidade 1: A dignidade da persoa: 

1. O concepto problemático de persoa e a súa orixe etimolóxica, características da persoa, a 

persoa como ser moral. 

2. A adolescencia como crise de identidade e o desenvolvemento da autonomía persoal e 

control da conduta tendo en conta os valores éticos. 

3. A personalidade: factores xenéticos, sociais e culturais; a razón e a liberdade na 

estruturación da personalidade. 

4. A intelixencia emocional e o seu papel no desenrolo da persoa: emocións, sentimentos, e 

introspección. 

5. A construción da identidade propia como un proxecto vital. 

Unidade 2: A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais. 

a) natureza social do ser humano e os valores éticos como guía das relación interpersoais: 

proceso de socialización e axentes sociais e necesidade da critica emocional para alcanzar 

valores éticos universais. 

b) Diferenza entre a vida privada e a pública. 

c) Habilidades emocionais de Goleman. 

d) Asertividade como ferramenta ética e social. 

Unidade 3: A reflexión ética. 

a. Diferenza entre ética e moral. Importancia da reflexión ética. 

b. Conduta humana e conduta animal. 

c. Liberdade, persoa, intelixencia e vontade. 

d. Valores: qué son, clases de valores, a súa importancia na vida humana.  

Unidade 4: Os valores éticos, o dereito, a declaración universal dos dereitos humanos e 

outros tratados internacionais sobre dereitos humanos.  

a. Preámbulo da D.U.D.H: A dignidade da persoa. 

b. Dereitos da muller. 

c. Dereitos da infancia. 

d. Organización que traballan polos dereitos humanos.  
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Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 
clave. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

CONT. CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. 

CLAVE 

UNIDADE 1: A DIGNIDADE DA PERSOA. 

A 
 

Construír un concepto de persoa valorando a 

súa dignidade. 

 

Sinala as dificultades para definir o concepto de persoa. 

Describe as características principais da persoa. 

Explica e valora a dignidade da persoa. 

CCL 

CSC 

B 
 

Comprender a problematización da identidade 

durante a adolescencia coa finalidade de 

seguir medrando moralmente e desenvolver a 

súa autonomía persoal. 

 

Coñece información de fontes diversas sobre o tema 

tratado. 

Elabora conclusións sobre a importancia que ten para 

el/ela desenvolver a súa autonomía persoal e controlar 

a súa propia conduta moralmente. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

C 
 

Describir e valorar a personalidade.  

Xustificar a importancia que ten o uso da razón 

e da liberdade cara a un proxecto vital.  

 

Identifica en qué consiste a personalidade e os factores 

xenéticos, sociais e culturais que inflúen na súa 

constitución. 

Describe e comprende a importancia da razón e da 

liberdade nos seus actos.  

Relaciona os valores éticos coa súa personalidade.  

CSC 

CSIEE 

 

 

D 

 

Analizar en qué consiste a intelixencia 

emocional e valorar a súa importancia.  

Ser capaz de empregar a introspección para 

recoñecer emocións e sentimentos coa 

finalidade de mellorar as súas habilidades 

emocionais.  

 

 

Definir intelixencia emocional e as súas características. 

Explica en qué consisten as emocións e os sentimentos 

e como se relacionan coa vida moral.  

Comprende en qué consisten as habilidades 

emocionais.  

Relaciona o desenvolvemento das habilidades 

emocionais coa adquisición das virtudes éticas.  

Emprega a introspección como medio para recoñecer 

as súas emocións, sentimentos e estados de ánimo. 

 

CSIEE 

CAA 

CSC 
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E 

 

Comprender e apreciar a capacidade do ser 

humano para influír conscientemente na 

construción da súa propia identidade.  

 

Tomar conciencia da capacidade que posúe para 

modelar a súa propia identidade.  

 

Deseña un proxecto con respecto ao modelo de persoa 

que pode ser.  

 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 2: A COMPRENSIÓN, O 

RESPECTO E A IGUALDADE NAS 

RELACIÓNS INTERPERSOAIS. 

 

A 

 

Coñecer os fundamentos de natureza social 

do ser humano e a importancia dunha vida 

social dirixida por valores éticos. 

 

Explica porqué o ser humano é social por natureza e 

valora as consecuencias disto.  

Achega razóns que fundamenten a necesidade de 

establecer as relacións interpersoais sobre valores 

éticos.  

 

CCL 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

b1, b2 

 

Describir a importancia do contorno social no 

desenvolvemento moral da persoa.  

Describe o proceso de socialización e interiorización 

individual dos valores sociais.  

Exemplifi 

ca a influencia que teñen os axentes sociais na 

configuración da personalidade.  

Sabe qué é a D.U.D.H., e comprende a necesidade da  

 

crítica racional para acadar principios éticos universais. 

 

CAA 

CSC 

CCL 

CD 

 

C 

 

Distinguir na persoa o ámbito privado e o 

público, e a súa relación coa ética e o dereito. 

 

Define os ámbitos de vida privada e pública e a relación 

entre ambos.  

 

CCL 

 

 

D 

 

Habilidades emocionais en Goleman.  

Coñece e relaciona as habilidades da 

intelixencia emocional de Goleman cos 

valores éticos. 

 

Coñece e comprende o bosquexo de Goleman e a súa 

relación coa ética.  

 

 

 

CAA 

 

 

E 

 

Utilizar a conduta asertiva para incorporar á 

súa personalidade valores e virtudes éticas.  

Xustificar a importancia dos valores éticos nas 

relacións interpersoais. 

 

Explica en qué consiste a conduta asertiva.  

Amosa, nas relacións interpersoais, unha actitude de 

respecto cara os demais.  

Exercita técnicas de comunicación oral para aprender a 

dicir “non”.  

Sabe o que son os valores e os valores éticos.  

 

CSIEE 

CCL  

CSC 

CAA 

 

UNIDADE 3: A REFLEXIÓN ÉTICA. 

A  

Distinguir entre ética e moral.  

 

Recoñece e diferenza ética e moral. 

 

CSC 



 

22 

 

 

Valorar a reflexión ética como saber necesario 

para a vida.  

 

Achega razóns que xustifican a importancia da razón 

ética.  

 

B 

 

Recoñecer a necesidade da moralidade no ser 

humano.  

 

Distingue entre conduta instintiva e racional.  

 

CMCCT 

CSC 

 

C 

 

Recoñecer a liberdade como raíz moral 

humana.  

 

Describe a relación entre liberdade e persoa.  

Analiza a relación entre liberdade, intelixencia e vontade.  

Analiza diferentes factores que inflúen no 

desenvolvemento da intelixencia e da vontade.  

 

CCL 

CAA 

CD 

CMCCT 

 

D1, D2 

 

Xustificar o papel dos valores na vida 

individual e colectiva.  

Distinguir tipos de valores.  

 

Resaltar a importancia persoal e social dos 

valores éticos.  

 

Explica qué son os valores, as súas características e 

tipos de valores.  

Explica a diferenza entre valores éticos e outro tipo de 

valores.  

Valora a importancia dos valores éticos na vida social. 

Participa adecuadamente nas actividades de 

solidariedade internacional.  

 

CLL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

 

 

Unidade 4: Os valores éticos, 

o dereito, a Declaración 

Universal dos Dereitos 

Humanos e outros tratados 

internacionais sobre dereitos 

humanos. 

 

A 

 

Identificar no preámbulo da D.U.D.H. a 

importancia concedida á dignidade das 

persoas. 

 

Explica qué é a dignidade humana e a súa 

relación cos Dereitos Universais 

 

CCL 

 

B, C 

 

Coñecer os dereitos da muller e da 

infancia e o problema actual no exercicio 

destes dereitos.  

 

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da muller.  

Recoñece patróns económicos e sociais que 

fomentan a desigualdade de xénero.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da infancia. 

Coñece os abusos dos que son vítimas os 

nenos no século XXI e formas de loita contra 

estes abusos.  

Emprende, en grupo, algunha acción ou 

 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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participación con movementos ou ONGs. 

 

D 

 

Apreciar e coñecer a labor que realizan 

institucións e ONGs coa defensa dos 

dereitos humanos. 

 

Indaga sobre o traballo de institucións de 

voluntarios/as neste campo e expón na clase as 

súas conclusións.  

CAA 

CSC 

CCL 

 

 

Temporalización dos contidos 
  

1ª Avaliación: Unidade 1 e 2 

2ª avaliación: Unidade  3 

3ª avaliación: Unidade 4. 

 

Materiais e recursos didácticos 
 
Os alumnos e alumnas de 1º ESO dispoñen de ordenadores en diferentes  espazos do centro de 

uso común como a biblioteca, polo que utilizaranse   material  interactivo proporcionado por 

distintas fontes.  

 

Ademais usaremos  redes sociais, etc que a profesora irá indicando . Os materiais en papel 

serán facilitados pola profesora. Utilizaranse principalmente: 

 

- Documentos videográficos. 

- Fotografías. 

- Bibliografía seleccionada. 

 - Prensa. 

 - Selección de lecturas.  

 

Actividades extraescolares 
O alumnado poderá participar nas actividades que se organicen no instituto en relación con Días 
Internacionais ou similares (Día dos Dereitos Humanos, Día da paz e non violencia, Día da 
muller traballadora, etc).  
 
 
. 
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2º ESO.  

Contidos mínimos 
 
Bloque 1. Habilidades e destrezas relacionadas coa reflexión e coa participación 

Exposición de opinións e xuízos propios con argumentos razoados e capacidade para aceptar 

as opinións dos outros. 

Bloque 2:  Persoa e sociedade 

a) Son persoa. A autoestima e a asertividade. A sociabilidade e a socialización. Liberdade e 

responsabilidade.  

b) Vivo en sociedade. Aprender a convivir. Compañeiros e compañeiras no Centro escolar. 

Voluntariado e asociacionismo. 

Bloque 3. Deberes e dereitos cidadáns. 

Teño dereitos e deberes. Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Vulneración e 

protección do Dereitos Humanos. Os dereitos das mulleres. Os deberes de cara ao medio 

ambiente. 

Bloque 4.  A xustiza e a política 

a) Son demócrata. A división de poderes. O Estado de dereito. 

b) Nunha sociedade plural. A diversidade social e cultural. A sociedade de consumo. 

Convivencia nas cidades. 

c) Relación entre ética, política e xustiza no pensamento aristotélico. 

Bloque 5: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía 

a) Dimensión moral da ciencia e da tecnoloxía polo seu impacto en todos os ámbitos da 

vida humana. 

b) Valores recollidos na DUDH como criterio para fixar límites á investigación científico-

tecnolóxica 

 

Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 
clave. 
 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
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CON

T. 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

UNIDADE 1: A 

DIGNIDADE DA 

PERSOA. 

A 
 

Construír un concepto de persoa 

valorando a súa dignidade. 

 

Sinala as dificultades para definir o concepto 

de persoa. 

Describe as características principais da 

persoa. 

Explica e valora a dignidade da persoa. 

CCL 

CSC 

B 
 

Comprender a problematización da 

identidade durante a adolescencia coa 

finalidade de seguir medrando 

moralmente e desenvolver a súa 

autonomía persoal. 

 

Coñece información de fontes diversas sobre o 

tema tratado. 

Elabora conclusións sobre a importancia que 

ten para el/ela desenvolver a súa autonomía 

persoal e controlar a súa propia conduta 

moralmente. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

C 
 

Describir e valorar a personalidade.  

Xustificar a importancia que ten o uso da 

razón e da liberdade cara a un proxecto 

vital.  

 

Identifica en qué consiste a personalidade e os 

factores xenéticos, sociais e culturais que 

inflúen na súa constitución. 

Describe e comprende a importancia da razón 

e da liberdade nos seus actos.  

Relaciona os valores éticos coa súa 

personalidade.  

CSC 

CSIEE 

 

 

D 

 

Analizar en qué consiste a intelixencia 

emocional e valorar a súa importancia.  

Ser capaz de empregar a introspección 

para recoñecer emocións e sentimentos 

coa finalidade de mellorar as súas 

habilidades emocionais.  

 

 

Definir intelixencia emocional e as súas 

características. 

Explica en qué consisten as emocións e os 

sentimentos e como se relacionan coa vida 

moral.  

Comprende en qué consisten as habilidades 

emocionais.  

Relaciona o desenvolvemento das habilidades 

emocionais coa adquisición das virtudes éticas.  

Emprega a introspección como medio para 

recoñecer as súas emocións, sentimentos e 

estados de ánimo. 

 

CSIEE 

CAA 

CSC 

 

E 

 

Comprender e apreciar a capacidade do 

ser humano para influír conscientemente  

 

Tomar conciencia da capacidade que posúe 

para modelar a súa propia identidade.  

 

CSIEE 
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na construción da súa propia identidade.  

 

Deseña un proxecto con respecto ao modelo 

de persoa que pode ser.  

 

UNIDADE 2: A 

COMPRENSIÓN, O 

RESPECTO E A 

IGUALDADE NAS 

RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS. 

 

A 

 

Coñecer os fundamentos de natureza 

social do ser humano e a importancia 

dunha vida social dirixida por valores 

éticos. 

 

Explica porqué o ser humano é social por 

natureza e valora as consecuencias disto.  

Achega razóns que fundamenten a necesidade 

de establecer as relacións interpersoais sobre 

valores éticos.  

 

CCL 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

b1, b2 

 

Describir a importancia do contorno 

social no desenvolvemento moral da 

persoa.  

 

Describe o proceso de socialización e 

interiorización individual dos valores sociais.  

Exemplifica a influencia que teñen os axentes 

sociais na configuración da personalidade.  

Sabe qué é a D.U.D.H., e comprende a 

necesidade da crítica racional para acadar 

principios éticos universais. 

 

CAA 

CSC 

CCL 

CD 

 

C 

 

Distinguir na persoa o ámbito privado e o 

público, e a súa relación coa ética e o 

dereito. 

 

Define os ámbitos de vida privada e pública e a 

relación entre ambos.  

 

CCL 

 

 

D 

 

Habilidades emocionais en Goleman.  

Coñece e relaciona as habilidades da 

intelixencia emocional de Goleman cos 

valores éticos. 

 

Coñece e comprende o bosquexo de Goleman 

e a súa relación coa ética.  

 

 

 

CAA 

 

 

E 

 

Utilizar a conduta asertiva para 

incorporar á súa personalidade valores e 

virtudes éticas.  

Xustificar a importancia dos valores 

éticos nas relacións interpersoais. 

 

Explica en qué consiste a conduta asertiva.  

Amosa, nas relacións interpersoais, unha 

actitude de respecto cara os demais.  

Exercita técnicas de comunicación oral para 

aprender a dicir “non”.  

Sabe o que son os valores e os valores éticos.  

 

CSIEE 

CCL  

CSC 

CAA 

 

UNIDADE 3: A 

REFLEXIÓN ÉTICA. 
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A 

 

Distinguir entre ética e moral.  

Valorar a reflexión ética como saber 

necesario para a vida.  

 

Recoñece e diferenza ética e moral. 

Achega razóns que xustifican a importancia da 

razón ética.  

 

CSC 

 

B 

 

Recoñecer a necesidade da moralidade 

no ser humano.  

 

Distingue entre conduta instintiva e racional.  

 

CMCCT 

CSC 

 

C 

 

Recoñecer a liberdade como raíz moral 

humana.  

 

Describe a relación entre liberdade e persoa.  

Analiza a relación entre liberdade, intelixencia e 

vontade.  

Analiza diferentes factores que inflúen no 

desenvolvemento da intelixencia e da vontade.  

 

CCL 

CAA 

CD 

CMCCT 

 

D1, D2 

 

Xustificar o papel dos valores na vida 

individual e colectiva.  

Distinguir tipos de valores.  

 

Resaltar a importancia persoal e social 

dos valores éticos.  

 

Explica qué son os valores, as súas 

características e tipos de valores.  

Explica a diferenza entre valores éticos e outro 

tipo de valores.  

Valora a importancia dos valores éticos na vida 

social. 

Participa adecuadamente nas actividades de 

solidariedade internacional.  

 

CLL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

Unidade 4: Os valores 

éticos, o dereito, a 

Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos e 

outros tratados 

internacionais sobre 

dereitos humanos. 

 

A 

 

Identificar no preámbulo da D.U.D.H. a 

importancia concedida á dignidade das 

persoas. 

 

Explica qué é a dignidade humana e a súa 

relación cos Dereitos Universais 

 

CCL 

 

B, C 

 

Coñecer os dereitos da muller e da 

infancia e o problema actual no exercicio 

destes dereitos.  

 

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da muller.  

Recoñece patróns económicos e sociais que 

fomentan a desigualdade de xénero.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da infancia. 

Coñece os abusos dos que son vítimas os 

nenos no século XXI e formas de loita contra 

estes abusos.  

Emprende, en grupo, algunha acción ou  

 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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participación con movementos ou ONGs. 

 

D 

 

Apreciar e coñecer a labor que realizan 

institucións e ONGs coa defensa dos 

dereitos humanos. 

 

Indaga sobre o traballo de institucións de 

voluntarios/as neste campo e expón na clase as 

súas conclusións.  

 

CAA 

CSC 

CCL 

 

UNIDADE 4: Xustiza e 

política 

 

A 

 

Comprender e valorar a importancia da 

relación entre os conceptos de ética, 

política e xustiza, mediante a análise e a 

definición destes termos, destacando o 

vínculo entre eles no pensamento de 

Aristóteles 

.  

Utiliza e selecciona información sobre os 

valores éticos e cívicos, identificando e 

apreciando as semellanzas, as diferenzas e as 

relacións entre eles. 

 

CAA 

 

B 

 

Coñecer e apreciar a política de 

Aristóteles e as súas características 

esenciais, e entender o seu concepto de 

xustiza e a súa relación co ben común e 

a felicidade, elaborando un xuízo crítico 

sobre a perspectiva deste filósofo..  

 

Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, 

unha presentación con soporte informático, 

sobre a política aristotélica 

 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

Unidade 5: Os valores 

éticos, o dereito, a 

Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos e 

outros tratados 

internacionais sobre 

dereitos humanos. 

 

A 

 

Identificar no preámbulo da D.U.D.H. a 

importancia concedida á dignidade das 

persoas. 

 

Explica qué é a dignidade humana e a súa 

relación cos Dereitos Universais 

 

CCL 

 

B, C 

 

Coñecer os dereitos da muller e da 

infancia e o problema actual no exercicio 

destes dereitos.  

 

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da muller.  

Recoñece patróns económicos e sociais que 

fomentan a desigualdade de xénero.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da infancia. 

Coñece os abusos dos que son vítimas os 

nenos no século XXI e formas de loita contra  

 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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estes abusos.  

Emprende, en grupo, algunha acción ou 

participación con movementos ou ONGs. 

 

D 

 

Apreciar e coñecer a labor que realizan 

institucións e ONGs coa defensa dos 

dereitos humanos. 

 

Indaga sobre o traballo de institucións de 

voluntarios/as neste campo e expón na clase as 

súas conclusións.  

 

CAA 

CSC 

CCL 

 

UNIDADE 6: Os valores 

éticos e a súa relación coa 

ciencia e a tecnoloxía. 

 

A 

 

 Recoñecer a importancia da dimensión 

moral da ciencia e a tecnoloxía, así como 

a necesidade de establecer límites éticos 

e xurídicos, coa finalidade de orientar a 

súa actividade consonte os valores 

defendidos pola DUDH. 

  

. Utiliza información de distintas fontes para 

analizar a dimensión moral da ciencia e a 

tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e 

negativo que estas poden ter en todos os 

ámbitos da vida humana (social, económico, 

político, ético e ecolóxico, etc.). 

 

CAA 

CMCCT 

CSC 

 

B 

 

Entender e valorar o problema da 

tecnodependencia e a alienación 

humana á que conduce. 

 

Destaca o problema e o perigo que representa 

para o ser humano a tecnodependencia, 

sinalando os seus síntomas e as súas causas, 

e estimando as súas consecuencias 

 

CMCCT 

 

C 

 

Utilizar os valores éticos contidos na 

DUDH no campo científico e tecnolóxico, 

coa finalidade de evitar a súa aplicación 

inadecuada e solucionar os dilemas 

morais que ás veces se presentan, 

nomeadamente no terreo da medicina e 

a biotecnoloxía 

 . 

 Analiza información seleccionada de diversas 

fontes, coa finalidade de coñecer en que 

consisten algúns dos avances en medicina e 

biotecnoloxía, que formulan dilemas morais 

(utilización de células nai, clonación, euxénese, 

etc.), sinalando algúns perigos que estes 

encerran de prescindir do respecto á dignidade 

humana e os seus valores fundamentais. 

 

CCL 

CMCCT 

CSC 

 

Temporalización 
 
1ª Avaliación: Bloque 1 e 2 

2ª avaliación: Bloque 3 e 4  

3ª avaliación: Bloque 5 e 6 
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Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 

clave. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Materiais e recursos didácticos 
 
Os alumnos e alumnas de 2º ESO non dispoñen de ordenadores  en espazos de uso común 

como a biblioteca, polo que utilizaranse materiais interactivos, redes sociais, etc que a profesora 

irá indicando . A demais disto, faremos dinámicas grupais destinadas a traballar coas actitudes, 

valoracións, intelixencia emocional…Para isto é preciso que o alumnado traia roupa cómoda.  

 

- Documentos videográficos. 

- Fotografías. 

- Bibliografía seleccionada. 

 - Prensa. 

 - Selección de lecturas.  

 

Actividades extraescolares : 
 

- No primeiro trimestre,tentaremos ter unha charla coa asociación ANOCA, cos internos do 

cárcere de Teixeiro. 

- No segundo trimestre, platexaremos a posibilidade dunha visita a ASPABER (Asociación de 

Pais e Nais de Discapacitados Psíquicos de Bergantiños), posiblemente en colaboración co 

departamento de Lingua Galega. 

- Ademais, intentaremos que se realice algunha actividade ou charla con algunha ONG e así 

mesmo, que participe nas actividades que se organicen no instituto en relación con Días 

Internacionais ou similares (Día dos Dereitos Humanos, Día da paz e non violencia, Día da 

muller traballadora, etc).  
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3º ESO. 

Contidos mínimos. 
 
Unidade 1: A xustiza e a política: 

a. A democracia, o estado de dereito e a división de poderes.  

b. Participación cidadá na democracia para evitar violacións dos dereitos: diferentes vías de 

participación: Cooperación galega. 

c. Constitución española e valores éticos.  

Unidade 2: Os valores éticos, o dereito, a declaración universal dos dereitos humanos e 

outros tratados internacionais sobre dereitos humanos.  

a) Relación entre ética e dereito: legalidade e lexitimidade, xustificación das normas xurídicas 

(convencionalismo, iusnaturalismo, e positivismo xurídico). 

b) A D.U.D.H.: circunstancias históricas da súa creación e obxectivos; a súa estrutura, 

xeracións de dereitos e problemas actuais da D.U.D.H. Cooperación nun mundo global. 

Unidade 3: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

a. Progreso científico-técnico e valores éticos.  

b. O uso das tecnoloxías como ferramenta dialóxica no ámbito dos valores éticos: 

Conectando mundos. 

 

Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 

clave. 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

 

CONT

. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMP. 

CLAVE 

 

UNIDADE 1: A XUSTIZA E 

A POLÍTICA. 

 

A 

 

Xustificar a necesidade da D.U.D.H. Como 

fundamento das democracias actuais,  

 

Fundamenta o valor da democracia como 

sistema que incorpora os valores éticos da  

 

CSC 

CCL 
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destacando a súa relación cos conceptos 

de estado de dereito e división de poderes.  

 

D.U.D.H. 

Define o concepto de estado de dereito. 

Coñece e explica a división de poderes de 

Montesquieu como fundamento do estado de 

dereito actual. 

 

B 

 

Recoñece a necesidade dos cidadáns e 

das cidadás na vida política. 

Coñece mecanismos de participación e 

participa nos talleres de Cooperación 

galega 

 

Asume e explica o deber moral e civil de 

participación na democracia. 

Coñece vías de participación activa. 

Define a magnitude de algúns riscos que 

existen nos gobernos democráticos se non se 

respectan os valores éticos. 

 

CSC 

CSIEE 

 

C 

 

Coñecer e valorar os fundamentos éticos 

da Constitución Española, recollidos na 

D.U.D.H. (artigos do 30 ao 52).  

 

 

Identifica e aprecia os valores éticos mais 

salientables nos que se funda a constitución 

española.  

 

Describe os conceptos preliminares 

delimitados na constitución española e a súa 

dimensión ética.  

 

Identifica e aprecia os logros alcanzados pola 

Unión Europea e a ONU para a vida dos 

cidadáns e cidadás na actualidade.  

 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 2: OS 

VALORES ÉTICOS, O 

DEREITO, A 

DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DOS 

DEREITOS HUMANOS E 

OUTROS TRATADOS 

INTERNACIONAIS 

SOBRE DEREITOS. 

 

A 

 

Sinalar as diferenzas, semellanzas e 

relacións entre ética e política. 

Analizar o significado de legalidade e 

lexitimidade. 

Explicar qué é a xustificación das normas 

xurídicas e o problema que introducen. 

Coñecer as principais correntes de 

xustificación de normas xurídicas.  

 

Realiza algún traballo práctico no que aplique o 

aprendido nesta unidade.  

Expón na clase, con soporte dixital o traballo 

realizado.  

Compara as repercusións morais e sociais do 

Ius naturalismo e o positivismo lóxico. 

Debate razoadamente o seu posicionamento.  

 

CD 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
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B 

 

Analizar a orixe histórica da D.U.D.H e a 

súa finalidade. 

Coñecer a estrutura interna da D.U.D.H. 

Comprender o desenvolvemento histórico 

dos Dereitos Humanos. 

Coñecer e avaliar criticamente os 

problemas aos que se enfronta a aplicación 

da D.U.D.H. 

Coñece vías na actualidade para traballar a 

nivel local e global a favor dos dereitos 

humanos: participa nos talleres de 

Conectando mundos e mais Cooperación 

galega. 

 

Explica a función da D.U.D.H. Como código 

ético recoñecido polos países integrantes. 

Contrasta a información dos acontecementos 

históricos en torno ao orixe da D.U.D.H. 

Sinala os obxectivos da creación da ONU. 

Realiza un traballo en grupo ou individual sobre 

algún dos aspectos da D.U.D.H. Ou algún dos 

artigos.  

Participa activamente na celebración do día 

internacional dos dereitos humanos o 10 de 

Decembro. 

Describe os feitos históricos que influíron na 

creación das distintas xeracións dos dereitos 

humanos. 

Investiga mediante distintas fontes os 

problemas e retos aos que se enfronta a 

D.U.D.H. 

 

CSC 

CAA 

CCEC 

CCL 

CSIEE 

CD 

 

UNIDADE 3: OS 

VALORES ÉTICOS E A 

SÚA RELACIÓN COA 

CIENCIA E A 

TECNOLOXÍA. 

 

A 

 

Recoñecer a importancia de que a 

ciencia respecte un código ético 

fundamentado na D.U.D.H 

 

 

 

Selecciona información sobre algúns casos de 

investigación científica e tecnolóxica 

problemáticos dende o punto de vista ético. 

Diserta sobre a idea de progreso científico e a 

súa relación cos valores éticos. 

 

CAA 

CD 

CMCCT 

CSC 

CCL 

CSIEE 

 

 

Temporalización dos contidos de 3º ESO. 
 

1ª Avaliación: Unidade 1 

2ª avaliación: Unidade 3 

3ª avaliación: Unidade 2. 

 

Materiais e recursos didácticos 
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Os alumnos e alumnas de 3º ESO dispoñen de ordenadores na aula multimedia e na biblioteca 

polo que utilizaranse principalmente materiais interactivos, redes sociais, etc que a profesora irá 

indicando. 

A demais disto, materiais en papel serán facilitados pola profesora. Utilizaranse principalmente: 

- Documentos videográficos. 

- Fotografías. 

- Bibliografía seleccionada. 

- Prensa. 

- Selección de lecturas.  

 

Actividades extraescolares 
 

Intetarase que se participe nas actividades que se organicen no instituto en relación con Días 
Internacionais ou similares (Día dos Dereitos Humanos, Día da paz e non violencia, Día da 
muller traballadora, etc).  
 

4º ESO. 

Contidos mínimos 
 
Bloque 1: A dignidade da persoa. 

a) A dignidade do ser humano como valor básico no que se asenta a DUDH. 

b) Atributos esenciais do ser humano na DUDH: razón, conciencia e liberdade. 

c) Léxico do bloque: dignidade da persoa, fraternidade, liberdade humana, trato digno, xuízo 

xusto, trato inhumano ou degradante, detención arbitraria, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de dereitos, etc. 

Bloque 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais 

a) Dereitos e liberdades dos individuos establecidos na DUDH que o Estado debe respectar 

b) Fenómeno da socialización global. 

Bloque 3: A reflexión ética. 

a) Importancia e valor da reflexión ética como defensa dos DDHH. 

b) Novos campos da ética aplicada: profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, 

ciencia e tecnoloxía, etc. 

c) Proxecto de vida persoal: límites e oportunidades que ofrecen as circunstancias persoais, 

e valores éticos que serven como guía. 

d) Éticas formais e éticas materiais. 
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e) Ética kantiana: carácter formal. Autonomía da persoa como valor ético fundamental. 

f) Éticas discursivas. 

 

Bloque 4: A xustiza e a política 

a) Democracia e xustiza. Participación cidadá.  

b) Deberes cívicos como cumprimento de valores éticos e como defensa e difusión dos 

dereitos humanos 

c) Perigos dunha globalización sen valores éticos. 

 

Bloque 5. Os valores éticos, o Dereito e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

(DUDH) 

a) Dereito e leis: finalidade, características e xustificación ética. 

b) Conflitos entre principios éticos individuais e principios normativos sociais. 

c) Os DDHH como ideais irrenunciables. 

d) Organizacións que traballan pola defensa dos DDHH. 

 

Bloque 6: Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía. 

a) Validez ética dos proxectos científicos e tecnolóxicos. 

b) Códigos deontolóxicos dos axentes sociais. 

 

Bloque 7: A igualdade entre homes e mulleres 

a) Causas e factores da discriminación das mulleres. Igualdade de dereitos e de feito. 

b) Alternativas á discriminación. Prevención e protección integral da violencia contra as 

mulleres.A igualdade. Análise sobre a loita polo recoñecemento da igualdade de dereitos 

e oportunidades, do papel de suxeitos históricos e de cidadanía e o rexeitamento de todas 

as formas de discriminación 

c) Coñecemento da loita das mulleres e das súas organizacións para a conquista da 

igualdade de dereitos e oportunidades e o seu recoñecemento como suxeitos históricos, 

de dereitos e de cidadanía.  

d) Rexeitamento da violencia de xénero. Recompilación de información sobre as medidas 

destinadas á prevención e protección integral da violencia contra as mulleres. 

 

Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 
clave. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

CON

T. 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

 

UNIDADE 1: 

 A DIGNIDADE DA 

PERSOA. 

A 
 

Construír un concepto de persoa 

valorando a súa dignidade. 

 

Sinala as dificultades para definir o concepto 

de persoa. 

Describe as características principais da 

persoa. 

Explica e valora a dignidade da persoa. 

CCL 

CSC 

B 
 

Comprender a problematización da 

identidade durante a adolescencia coa 

finalidade de seguir medrando 

moralmente e desenvolver a súa 

autonomía persoal. 

 

Coñece información de fontes diversas sobre o 

tema tratado. 

Elabora conclusións sobre a importancia que 

ten para el/ela desenvolver a súa autonomía 

persoal e controlar a súa propia conduta 

moralmente. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

C 
 

Describir e valorar a personalidade.  

Xustificar a importancia que ten o uso da 

razón e da liberdade cara a un proxecto 

vital.  

 

Identifica en qué consiste a personalidade e os 

factores xenéticos, sociais e culturais que 

inflúen na súa constitución. 

Describe e comprende a importancia da razón 

e da liberdade nos seus actos.  

Relaciona os valores éticos coa súa 

personalidade.  

 

CSC 

CSIEE 

 

 

D 

 

Analizar en qué consiste a intelixencia 

emocional e valorar a súa importancia.  

Ser capaz de empregar a introspección 

para recoñecer emocións e sentimentos 

coa finalidade de mellorar as súas 

habilidades emocionais.  

 

 

Definir intelixencia emocional e as súas 

características. 

Explica en qué consisten as emocións e os 

sentimentos e como se relacionan coa vida 

moral.  

Comprende en qué consisten as habilidades 

emocionais.  

 

CSIEE 

CAA 

CSC 
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Relaciona o desenvolvemento das habilidades 

emocionais coa adquisición das virtudes éticas.  

Emprega a introspección como medio para 

recoñecer as súas emocións, sentimentos e 

estados de ánimo. 

 

E 

 

Comprender e apreciar a capacidade do 

ser humano para influír conscientemente 

na construción da súa propia identidade.  

 

Tomar conciencia da capacidade que posúe 

para modelar a súa propia identidade.  

 

Deseña un proxecto con respecto ao modelo 

de persoa que pode ser.  

 

CSIEE 

 

 

UNIDADE 2: 

 A COMPRENSIÓN, O 

RESPECTO E A 

IGUALDADE NAS 

RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS. 

 

A 

 

Coñecer os fundamentos de natureza 

social do ser humano e a importancia 

dunha vida social dirixida por valores 

éticos. 

 

Explica porqué o ser humano é social por 

natureza e valora as consecuencias disto.  

Achega razóns que fundamenten a necesidade 

de establecer as relacións interpersoais sobre 

valores éticos.  

CCL 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

b1, b2 

 

Describir a importancia do contorno 

social no desenvolvemento moral da 

persoa.  

 

Describe o proceso de socialización e 

interiorización individual dos valores sociais.  

Exemplifica a influencia que teñen os axentes 

sociais na configuración da personalidade.  

Sabe qué é a D.U.D.H., e comprende a 

necesidade da crítica racional para acadar 

principios éticos universais. 

 

CAA 

CSC 

CCL 

CD 

 

C 

 

Distinguir na persoa o ámbito privado e o 

público, e a súa relación coa ética e o 

dereito. 

 

Define os ámbitos de vida privada e pública e a 

relación entre ambos.  

CCL 

 

 

D 

 

Habilidades emocionais en Goleman.  

Coñece e relaciona as habilidades da 

intelixencia emocional de Goleman cos 

valores éticos. 

 

Coñece e comprende o concepción de 

Goleman e a súa relación coa ética.  

 

 

 

CAA 

 

 

E 

 

Utilizar a conduta asertiva para 

incorporar á súa personalidade valores e 

 

Explica en qué consiste a conduta asertiva.  

Amosa, nas relacións interpersoais, unha 

 

CSIEE 

CCL  
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virtudes éticas.  

Xustificar a importancia dos valores 

éticos nas relacións interpersoais. 

actitude de respecto cara os demais.  

Exercita técnicas de comunicación oral para 

aprender a dicir “non”.  

 

Sabe o que son os valores e os valores éticos. 

CSC 

CAA 

 

UNIDADE 3: A 

REFLEXIÓN ÉTICA. 

 

A 

 

Distinguir entre ética e moral.  

Valorar a reflexión ética como saber 

necesario para a vida.  

 

Recoñece e diferenza ética e moral. 

Achega razóns que xustifican a importancia da 

razón ética.  

 

CSC 

b  

Recoñecer a necesidade da moralidade 

no ser humano.  

 

Distingue entre conduta instintiva e racional.  

 

CMCCT 

CSC 

c  

Recoñecer a liberdade como raíz moral 

humana.  

 

Describe a relación entre liberdade e persoa.  

Analiza a relación entre liberdade, intelixencia e 

vontade.  

Analiza diferentes factores que inflúen no 

desenvolvemento da intelixencia e da vontade.  

 

CCL 

CAA 

CD 

CMCCT 

 

D1, D2 

 

Xustificar o papel dos valores na vida 

individual e colectiva.  

Distinguir tipos de valores.  

 

Resaltar a importancia persoal e social 

dos valores éticos.  

 

Explica qué son os valores, as súas 

características e tipos de valores.  

Explica a diferenza entre valores éticos e outro 

tipo de valores.  

Valora a importancia dos valores éticos na vida 

social. 

Participa adecuadamente nas actividades de 

solidariedade internacional.  

 

CLL 

CAA 

CSC 

CD 

CSIEE 

 

Unidade 4: Os valores 

éticos, o dereito, a 

Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos e 

outros tratados 

internacionais sobre 

dereitos humanos. 

 

A 

 

 

Identificar no preámbulo da D.U.D.H. a 

importancia concedida á dignidade das 

persoas. 

 

Explica qué é a dignidade humana e a súa 

relación cos Dereitos Universais 

 

CCL 
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B, C Coñecer os dereitos da muller e da 

infancia e o problema actual no exercicio 

destes dereitos.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da muller.  

Recoñece patróns económicos e sociais que  

 

fomentan a desigualdade de xénero.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da infancia. 

Coñece os abusos dos que son vítimas os 

nenos no século XXI e formas de loita contra 

estes abusos.  

Emprende, en grupo, algunha acción ou 

participación con movementos ou ONGs. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

 

D 

 

Apreciar e coñecer a labor que realizan 

institucións e ONGs coa defensa dos 

dereitos humanos. 

 

Indaga sobre o traballo de institucións de 

voluntarios/as neste campo e expón na clase as 

súas conclusións.  

 

CAA 

CSC 

CCL 

 

UNIDADE 4: Xustiza e 

política 

a   

Comprender e valorar a importancia da 

relación entre os conceptos de ética, 

política e xustiza, mediante a análise e a 

definición destes termos, destacando o 

vínculo entre eles no pensamento de 

Aristóteles 

.  

Utiliza e selecciona información sobre os 

valores éticos e cívicos, identificando e 

apreciando as semellanzas, as diferenzas e as 

relacións entre eles. 

 

CAA 

b  

Coñecer e apreciar a política de 

Aristóteles e as súas características 

esenciais, e entender o seu concepto de 

xustiza e a súa relación co ben común e 

a felicidade, elaborando un xuízo crítico 

sobre a perspectiva deste filósofo..  

 

Elabora, recorrendo á súa iniciativa persoal, 

unha presentación con soporte informático, 

sobre a política aristotélica. 

Aplicar aprendido ao Consumópolis. 

 

CSIEE 

CD 

CSC 

 

Unidade 5: Os valores 

éticos, o dereito, a 

Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos e 

outros tratados 

internacionais sobre 

dereitos humanos. 

 

A 

 

Identificar no preámbulo da D.U.D.H. a 

importancia concedida á dignidade das 

persoas. 

 

Explica qué é a dignidade humana e a súa 

relación cos Dereitos Universais 

 

CCL 
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B, C 

 

Coñecer os dereitos da muller e da  

 

infancia e o problema actual no exercicio 

destes dereitos.  

 

 

 

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

 

 dos dereitos da muller.  

Recoñece patróns económicos e sociais que 

fomentan a desigualdade de xénero.  

Da razóns sobre a orixe histórica do problema 

dos dereitos da infancia. 

Coñece os abusos dos que son vítimas os 

nenos no século XXI e formas de loita contra 

estes abusos.  

Emprende, en grupo, algunha acción ou 

participación con movementos ou ONGs. 

 

CCL 

 

CSC 

CSIEE 

 

D 

 

Apreciar e coñecer a labor que realizan 

institucións e ONGs coa defensa dos 

dereitos humanos. 

 

Indaga sobre o traballo de institucións de 

voluntarios/as neste campo e expón na clase as 

súas conclusións.  

 

CAA 

CSC 

CCL 

 

UNIDADE 6: Os valores 

éticos e a súa relación 

coa ciencia e a 

tecnoloxía. 

 

A 

  

Recoñecer a importancia da dimensión 

moral da ciencia e a tecnoloxía, así como 

a necesidade de establecer límites éticos 

e xurídicos, coa finalidade de orientar a 

súa actividade consonte os valores 

defendidos pola DUDH. 

 

 . Utiliza información de distintas fontes para 

analizar a dimensión moral da ciencia e a 

tecnoloxía, avaliando o impacto positivo e 

negativo que estas poden ter en todos os 

ámbitos da vida humana (social, económico, 

político, ético e ecolóxico, etc.). 

 

CAA 

CMCCT 

CSC 

b  

Entender e valorar o problema da 

tecnodependencia e a alienación 

humana á que conduce. 

 

Destaca o problema e o perigo que representa 

para o ser humano a tecnodependencia, 

sinalando os seus síntomas e as súas causas, 

e estimando as súas consecuencias 

 

CMCCT 

c  

Utilizar os valores éticos contidos na 

DUDH no campo científico e tecnolóxico, 

coa finalidade de evitar a súa aplicación 

inadecuada e solucionar os dilemas 

morais que ás veces se presentan, 

nomeadamente no terreo da medicina e 

a biotecnoloxía 

 .  

Analiza información seleccionada de diversas 

fontes, coa finalidade de coñecer en que 

consisten algúns dos avances en medicina e 

biotecnoloxía, que formulan dilemas morais 

(utilización de células nai, clonación, euxénese, 

etc.), sinalando algúns perigos que estes 

encerran de prescindir do respecto á dignidade 

humana e os seus valores fundamentais. 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CSC 
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UNIDADE 7. A 

igualdade entre 

homes e mulleres 

a 
 

Causas e factores da discriminación das 

mulleres. Igualdade de dereitos e de feito 

 

Racionaliza distintas situacións de 

discriminación. 

 

b 
 

Alternativas á discriminación. Prevención 

e protección integral da violencia contra 

as mulleres. A igualdade. Análise sobre a 

loita polo recoñecemento da igualdade de 

dereitos e oportunidades, do papel de 

suxeitos históricos e de cidadanía e o 

rexeitamento de todas as formas de 

discriminación. 

 

Coñece os principais fitos na historia da loita 

coa discriminación sexista. 

 

c 
 

Coñecemento da loita das mulleres e das 

súas organizacións para a conquista da 

igualdade de dereitos e oportunidades e o 

seu recoñecemento como suxeitos 

históricos, de dereitos e de cidadanía 

 

Identifica os logros e os retos aos que se 

enfronta a sociedade na procura da igualdade.  

Describe e comprende a importancia, causas e 

consecuencias das actitudes discriminatorias..  

Relaciona os valores éticos con a 

discriminación sexista.   

 

d  

Rexeitamento da violencia de xénero. 

Recompilación de información sobre as 

medidas destinadas á prevención e 

protección integral da violencia contra as 

mulleres. 

 

 

Recoñece, rexeita e actúa en situación de 

posible violencia.  en qué consisten as 

habilidades emocionais.  

Relaciona o desenvolvemento na aula coa vida 

tanto no centro como fora del.  

 

 

 

 

Temporalización dos contidos de 4º ESO. 
 
1ª Avaliación: Unidades 1, 2  e 3 

2ª avaliación: Unidade  4 , 5 e 6. 

3ª avaliación: Unidade 7e 8 

 

Materiais e recursos didácticos. 
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Os alumnos e alumnas de 4º ESO dispoñen de ordenadores na aula multimedia e na biblioteca,  

polo que utilizaranse principalmente materiais interactivos, redes sociais, etc que a profesora irá 

indicando.  

A demais disto, materiais en papel serán facilitados pola profesora. Utilizaranse principalmente 

- Documentos videográficos. 

- Fotografías. 

- Bibliografía seleccionada. 

 - Prensa. 

 - Selección de lecturas.  

 

Actividades extraesclares 
 
 Intetaremos a Participación na Olimpíada filosófica, nas modalidades de fotografía e dilema moral. 
Ademais de nas actividades que se organicen no instituto en relación con Días Internacionais ou 
similares (Día dos Dereitos Humanos, Día da paz e non violencia, Día da muller traballadora, etc).  
 

 

4º ESO: FILOSOFÍA 

 

Obxectivos  
A materia de Filosofía ten como meta que o alumnado sexa capaz de pensar e comprender, 

abstraéndose racionalmente do campo concreto estudado en cada unha das outras materias, 

para centrarse naquilo que caracteriza especificamente a filosofía, isto é, reflexionar, razoar, 

criticar e argumentar, utilizando o modo de preguntar radical e último que lle é propio, sobre os 

problemas referidos á totalidade da vivencia humana, e iso sen deixar de lado a súa capacidade 

de transformación e cambio tanto do individuo coma da sociedade. 

- A filosofía é un modo especial de preguntar e de saber, un xeito de entender e de 

enfrontarse á realidade que nos rodea, ás circunstancias nas que vivimos e que, en boa medida, 

nos fan ser e comprender como somos. Por iso, a materia de Filosofía persegue como obxectivo 

principal a comprensión por parte do alumnado de si mesmo e do seu mundo, dotándoo para iso 

de ferramentas cognitivas tanto teóricas coma prácticas. 

- No plano teórico, o alumnado coñecerá os grandes interrogantes, os conceptos 

especializados e as teorías que intentan dar resposta ás grandes cuestións. Na súa dimensión 

práctica, a materia dota de ferramentas como a actitude crítica e reflexiva que lles ensina aos 

alumnos e alumnas a non admitir ideas que non foron rigorosamente analizadas e evidenciadas, 
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o saber pensar, razoar e argumentar con fundamento, coherencia e de forma autónoma, a 

habilidade discursiva para dialogar e convencer evitando o pensamento único e dogmático, a 

capacidade para discernir entre o evidente e o arbitrario, o substancial e o accidental, a xestión 

creativa das súas capacidades estéticas ou o razoamento moral e político autónomo, coherente 

e cimentado e, en definitiva, a valorar a capacidade da filosofía como instrumento de innovación 

e transformación desde hai máis de 2500 anos; todo iso resúmese na súa vocación orixinaria, o 

amor ao saber, e iso filosofando, idea clave que se lle debe transmitir ao alumnado desde esta 

materia e que constitúe o punto de partida. 

- No ámbito práctico, o estudo da ética e da filosofía política desenvolve a comprensión da 

realidade individual, cultural e social da man da capacidade normativa e transformadora da 

filosofía, permitindo realizar razoamentos críticos e dialogantes e fomentando o respecto polos 

valores universais e a participación activa na vida democrática. Dende os estudos de estética 

alcánzanse competencias culturais, como o respecto á liberdade de expresión e á diversidade 

cultural. 

- Finalmente, a materia debe motivar o alumnado para aprender a aprender, competencia 

que está na base do amor ao saber, por saber, finalidade que se encarna na Filosofía como en 

ningunha outra materia e que constitúe o punto de apoio para experimentar e xerar iniciativas 

persoais, enfrontándose á vida e, en definitiva, crecendo como persoas 

 

Contribución á consecución das competencias 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 

especificacións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Filosofía para 4º ESO potenciouse o desenvolvemento das competencias de 

comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias sociais e cívicas. 

Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes materiais 

particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar unha 
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adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse 

actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Ademais, cabe recordar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de 

maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias 

clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

 

Comunicación lingüística 

Na medida que a filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual, 

os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da 

materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación 

oral en debates e argumentacións na clase. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Na medida que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que 

tamén abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da 

tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Ademais, a lóxica, 

como disciplina que vincula filosofía e matemática, recibiu un coidadoso tratamento nunha 

unidade específica. 

 

Competencia dixital 

A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais, 

películas en especial, que tratan temas que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en 

cada unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas tecnoloxías na 

exposición didáctica e para iso preparáronse presentacións en formato PPT de cada unidade. 

 

Aprender a aprender  

Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de 

xerar novo coñecemento a partir dos contidos impartidos na clase. Así mesmo, na clase pódense 

traballar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que 

son básicos para posibilitar a autonomía no estudo. 

 

Competencias sociais e cívicas 
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A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión 

sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por 

unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á natureza social do ser 

humano. Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e entendemento a 

través de actividades participativas, como o debate. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á 

educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública 

están ligadas ao fomento da iniciativa individual. Máis alá destes valores transversais, presentes 

en todas as unidades, o mundo da empresa e a economía recibe un tratamento específico 

nestes materiais. 

 

Conciencia e expresións culturais 

A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén 

xogan un rol crucial neste proxecto de Filosofía . Mediante a análise de diferentes obras de arte, 

pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo demais, a conexión entre a 

Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, por conseguinte, é necesario fomentar 

unha actitude de respecto, tolerancia e coñecemento do amplo patrimonio cultural que constitúe 

a nosa forma de vida 

 

Contidos mínimos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

 

Unidade 1: O saber filosófico. 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

1.Filosofía: sentido, necesidade e 

historia. 

- Saber racional. Explicación 

-Coñecer e comprender a 

especificidade e a importancia 

do saber racional en xeral e do 

-Recoñece as preguntas e os problemas que 

veñen caracterizando a filosofía desde a súa 

orixe, comparando coa formulación 

CAA 
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prerracional: mito e maxia. Explicación 

racional: razón e sentidos. 

- Funcións e vixencia da filosofía. 

filosófico en particular. 

 

doutros saberes, como o científico ou o teolóxico. 

- Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo 

dos saberes prerracionais, como o mito ou a 

maxia. 

2.Disciplinas teórico-prácticas do 

saber filosófico. 

- Racionalidade teórica e práctica. 

 

 Identificar as dimensións 

teórica e práctica da filosofía, os 

seus obxectivos, as 

características, as disciplinas.  

Identifica, relaciona e distingue as vertentes 

práctica e teórica do labor filosófico, así como as 

disciplinas que conforman a filosofía 

CAA 

CSC 

3.O saber filosófico a través da súa 

historia. Características da filosofía 

 

Contextualizar histórica e 

culturalmente as problemáticas 

analizadas e expresar por 

escrito as achegas máis 

importantes do 

pensamento filosófico desde a 

súa orixe.  

-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. 

CCEC 

CCL 

4.Uso dos procedementos de traballo 

intelectual   adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación 

e o uso rigoroso do léxico relacionado 

cos temas filosóficos estudados. 

Comprender e utilizar con 

precisión o vocabulario filosófico 

fundamental. 

 

 Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos.  CCL 

5.Textos filosóficos e textos 

pertencentes a outras ramas do saber 

relacionados coa temática filosófica 

estudada. 

  

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.  

Analizar de maneira crítica fragmentos de textos  

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. 

Plasma o aprendido de xeito creativo en distintos 

soportes: mural, foto, curta…    

CCL 

 

Unidade 2: Identidade persoal 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

 APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

1. Conceptos do bloque "Identidade 

persoal": personalidade, 

temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, 

condutismo, cognitivismo, 

psicoloxía humanística, 

psicanálise, etc. 

Comprender a 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. 

Define e utiliza conceptos como personalidade, 

temperamento, carácter, conciencia, 

inconsciencia, condutismo, cognitivismo, 

psicoloxía humanística, psicanálise, e 

elabora un glosario con eses termos. 

Plasma o aprendido de xeito creativo en distintos 

soportes: mural, foto, curta…     

CCL 

2.Personalidade. Definir o que é a 

personalidade, así como os 

principais conceptos 

relacionados con ela. 

 Define e caracteriza o que é a personalidade. CCL 

3.Teorías sobre a personalidade Coñecer e explicar as teses Coñece as teses fundamentais sobre a CCL 
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centrais dalgunhas teorías 

sobre a personalidade. 

personalidade e argumenta sobre iso. 

4.Etapas do desenvolvemento da 

identidade persoal. Tipos de 

personalidade. 

Recoñecer as etapas do 

desenvolvemento da 

identidade persoal, 

reflexionando sobre os 

factores que determinan o 

éxito e o fracaso, e achega a 

propia opinión razoada sobre 

estes dous conceptos. 

Le textos e contextos nos que se analiza a 

personalidade, identifica os trazos e os tipos 

de personalidade, e reflexiona sobre a 

temática. 

CAA 

CCL 

5.O inconsciente na psicanálise. Analizar que se entende por 

inconsciente no marco do 

pensamento da psicanálise. 

Analiza que se entende por inconsciente. CCEC 

6.A motivación e os conceptos 

asociados: emoción, sentimento, 

necesidades primarias e 

secundarias, autorrealización, vida 

afectiva e frustración. 

 Identificar a función e a 

importancia da motivación 

como factor enerxético e 

direccional da vida humana 

nas súas múltiples 

dimensións. 

 Define e utiliza con rigor conceptos como 

motivación, emoción, sentimento, 

necesidades primarias e secundarias, 

autorrealización, vida afectiva e frustración. 

   CCL 

7.A motivación desde a teoría 

cognitiva: coñecemento e 

motivación. 

Recoñecer, no marco da teoría 

cognitiva, o valor do 

coñecemento como elemento 

motivador da conduta 

humana, reflexionando sobre 

a consideración do ser 

humano como animal 

racional. 

Explica as teses máis importantes da teoría 

cognitiva acerca do coñecemento e a 

motivación. 

CAA 

8.Teoría humanística sobre a 

motivación. Diferenzas coa teoría 

cognitivista. 

Explicar as ideas centrais da 

teoría humanística sobre a 

motivación, reflexionando 

sobre o carácter da 

motivación como elemento 

distintivo do ser humano 

fronte ao simplemente 

animal. 

Explica as ideas centrais da teoría humanística 

sobre a motivación e expresa a súa opinión 

razoada ao respecto. 

 Explica e compara a visión sobre a motivación 

da teoría cognitivista e a da teoría humanística 

sobre a motivación. 

CAA 

CCL 

CAA 

9.Condición afectiva humana. 

Impulsos, emocións e 

sentimentos. Papel do corpo na 

afectividade 

 Coñecer a condición afectiva 

do ser humano, distinguindo 

entre impulsos, emocións e 

sentimentos, e recoñecendo 

o papel do corpo na 

posibilidade de manifestación 

do afectivo. 

Analiza e argumenta sobre textos breves e 

significativos de autores salientables sobre 

as emocións, e argumenta por escrito as 

propias opinións. 

CCL 
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Unidade 3: Pensamento e coñecemento. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

1.Teoría do coñecemento. 

-Graos e ferramentas do coñecer. 

-Abstracción. 

Problemas implicados no coñecer: 

posibilidades, límites e intereses; o 

irracional. 

Coñecer de modo claro e 

ordenado as problemáticas 

implicadas no proceso do 

coñecemento humano, 

analizadas desde o campo 

filosófico.   

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. 

CCL 

 2.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. 

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 os conceptos clave 

que manexan. 

 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. 

 

 

CCEC 

CD 

CSC 

3.Textos filosóficos e textos 

pertencentes a outras ramas do saber 

relacionadas coas temáticas filosóficas 

estudadas. 

B3.3. Analizar de forma crítica 

fragmentos de textos 

significativos sobre a análise 

filosófica do coñecemento. 

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves 

significativos. 

 

CCL 

 

 

Unidade 4: A realidade dende a perspectiva filosófica (Metafísica) 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

    

1.A metafísica como explicación 

teórica da realidade. 

 

Recoñecer  a metafísica, 

distinguíndoa das ciencias, que 

versan sobre aspectos 

particulares desta. 

Coñece o que é a metafísica e usa a 

abstracción para comprender os seus contidos 

e a súa actividade.  

CAA 

2.Interrogación metafísica sobre a 

verdadeira realidade: problema 

da aparencia e a realidade. 

Pregunta pola orixe e a estrutura do 

real. 

 

Coñecer e explicar, desde un 

enfoque metafísico, os 

principais problemas que 

presenta a realidade 

 

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.  

CCEC  

CCL 

CAA 
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Unidade 5: A racionalidade práctica: transformación e acción moral 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

1.Racionalidade teórica e práctica. 

A ética como reflexión sobre a acción 

moral: carácter, conciencia e 

madureza moral. 

 

-Identificar a especificidade 

da razón na súa dimensión 

práctica, en tanto que 

orientadora da acción. 

 –Recoñecer o obxecto e 

función da ética 

-Recoñece a función da racionalidade práctica 

para dirixir a acción humana.  

-Explica e razoa acerca do obxecto e a función 

da ética 

CCEC 

CSC 

2.Principais teorías sobre a moral 

humana: Sócrates e os sofistas, a 

procura da felicidade, a boa vontade, a 

xustiza como virtude éticopolítica, 

relativismo e universalismo moral. 

 

 Coñecer e explicar as principais 

teorías éticas sobre a xustiza e 

a felicidade, e sobre o 

desenvolvemento moral. 

 

-Expresa de xeito crítico as argumentacións 

das principais teorías éticas sobre a felicidade 

e a virtude, razoando as súas propias ideas, e 

achega exemplos do seu cumprimento e do 

seu incumprimento. 

-Expresa de maneira crítica as 

argumentacións das principais teorías éticas 

sobre a xustiza, razoando as súas propias 

ideas.  

CSIEE 

CSC 

 

 

Unidade 6: Socialización e política 

 Conceptos do bloque 

"Socialización": individualidade, 

alteridade, socialización, estado 

de natureza, dereitos naturais, 

contrato social, respecto, 

propiedade, Estado, lexitimación, 

institucionalización, rol, status, 

conflito e cambio social, 

globalización, etc. 

Identificar o "outro" tal como é na 

súa individualidade e, ao 

mesmo tempo, identificalo 

como un "alter ego" que 

comparte un espazo e unhas 

circunstancias comúns, dando 

lugar á intersubxectividade. 

 Define e utiliza conceptos como 

individualidade, alteridade, 

socialización, estado de natureza, 

dereitos naturais, contrato social, 

respecto, propiedade, Estado, 

lexitimación, institucionalización, rol, 

status, conflito e cambio social, e 

globalización. 

Plama o aprendido nun mural, fotografía 

ou dilema. 

  CCL 

  CSC 

Cultura e sociedade. Compoñentes 

socioculturais do ser humano. 

Recoñecer a dimensión social e 

cultural do ser humano, 

identificando e distinguindo os 

conceptos de cultura e de 

sociedade. 

 Define e explica o significado dos 

conceptos de cultura e de sociedade, 

facendo referencia aos compoñentes 

socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 Contidos culturais: institucións, 

ideas, crenzas, valores, obxectos 

materiais, etc. 

 Niveis biolóxico, afectivo e cognitivo 

na internalización da cultura. 

Identificar o proceso de 

construción, os elementos e a 

lexitimación dunha cultura, 

valorando esta non só como 

ferramenta de adaptación ao 

medio, senón como ferramenta 

para a transformación e a 

autosuperación. 

Expresa algúns dos principais contidos 

culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores, os 

obxectos materiais, etc.  

CCEC 

Coñece os niveis aos que se realiza a 

internalización dos contidos culturais 

dunha sociedade; é dicir, a nivel 

biolóxico, afectivo e cognitivo. 

CAA 

CCEC 

 Elementos do proceso de Coñecer os elementos do Describe a socialización primaria e CSC 
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socialización:socialización primaria 

e secundaria. 

proceso de socialización e 

relacionalos coa propia 

personalidade.  

secundaria. 

 Teses fundamentais sobre a orixe 

da sociedade e o Estado. 

Coñecer as teorías sobre a orixe 

da sociedade e reflexionar de 

forma escrita sobre elas, 

argumentando as propias 

opinións ao respecto. 

Explica as teses fundamentais sobre a 

orixe da sociedade e o Estado. 

CSC 

 A civilización. Diferenza entre 

civilización e cultura. Oriente e 

Occidente. 

Comprender o sentido do 

concepto de civilización, 

relacionando as súas 

semellanzas e diferenzas co 

concepto de cultura. 

 Explica o que é unha civilización e pon 

exemplos fundamentados, e investiga 

e reflexiona sobre as semellanzas e 

as diferenzas entre oriente e 

occidente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

 Comunicación. Comunicación non 

verbal. 

A comunicación na época das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 Definir o que é a comunicación, 

analizando as formas de 

comunicación non verbal, e a 

incidencia das novas 

tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

 Explica o que é a comunicación e 

reflexiona sobre as vantaxes e os 

inconvenientes cando a ferramenta 

para ela son as novas tecnoloxías. 

CD 

O individuo como capaz de innovar e 

crear cambios culturais. 

 Reflexionar sobre o posible 

papel activo dun/dunha 

mesmo/a na construción da 

cultura e, en canto tal, 

identificarse como ser creativo 

e innovador, capaz de xerar 

elementos culturais. 

Reflexiona por escrito sobre o papel 

activo dun/dunha mesmo/a no seu 

contexto sociocultural, como ser capaz 

de innovar e xerar cambios culturais. 

CCL 

CSIEE 

 Diferenzas culturais. Relativismo 

cultural e etnocentrismo. 

Reflexionar e indagar sobre o 

relativismo cultural e o 

etnocentrismo. 

Coñece o relativismo cultural e o 

etnocentrismo, e reflexiona sobre eles, 

expresando conclusións propias e 

achegando exemplos con feitos 

investigados e contrastados en 

internet. 

CAA 

CCEC 

CD 

 

 

Contidos mínimos 
Unidade 1: O saber filosófico. 

1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

Saber racional. Explicación prerracional: mito e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. 

Funcións e vixencia da filosofía. 

2. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 

Racionalidade teórica e práctica 

3. O saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía 
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4. Uso dos procedementos de traballo intelectual   adecuados á filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas filosóficos estudados. 

5. Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionados coa temática 

filosófica estudada. 

 

Unidade 2: Identidade persoal. 

1. Conceptos do bloque "Identidade persoal": personalidade, temperamento, carácter, 

conciencia, inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, etc. 

2. Personalidade. 

3. Teorías sobre a personalidade 

4. Etapas do desenvolvemento da identidade persoal. Tipos de personalidade. 

5. O inconsciente na psicanálise. 

6. A motivación e os conceptos asociados: emoción, sentimento, necesidades primarias e 

secundarias, autorrealización, vida afectiva e frustración. 

7. A motivación desde a teoría cognitiva: coñecemento e motivación. 

8. Teoría humanística sobre a motivación. Diferenzas coa teoría cognitivista. 

9. Condición afectiva humana. Impulsos, emocións e sentimentos. Papel do corpo na 

afectividade. 

 

Unidade 3: Pensamento e coñecemento 

1. Teoría do coñecemento. 

Graos e ferramentas do coñecer. 

Abstracción. 

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

2. 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 

3. Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionadas coas temáticas 

filosóficas estudadas 

 

Unidade 4. Unidade 4: A realidade dende a perspectiva filosófica (Metafísica) 

1. A metafísica como explicación teórica da realidade. 

2.  Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade. 
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3. Pregunta pola orixe e a estrutura do real  

 

Unidade 5: A racionalidade práctica: transformación e acción moral 

1.Racionalidade teórica e práctica. 

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

2.Principais teorías sobre a moral humana: Sócrates e os sofistas, a procura da felicidade, a boa 

vontade, a xustiza como virtude éticopolítica, relativismo e universalismo moral. 

 

 

Unidade 6: Socialización e política. 

1.Conceptos do bloque "Socialización": individualidade, alteridade, socialización, estado de 

natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, propiedade, Estado, lexitimación, 

institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, globalización, etc. 

2. Cultura e sociedade. Compoñentes socioculturais do ser humano. 

3. Contidos culturais: institucións, ideas, crenzas, valores, obxectos materiais, etc. 

4. Niveis biolóxico, afectivo e cognitivo na internalización da cultura. 

5. Elementos do proceso de socialización:socialización primaria e secundaria. 

6. Teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado. 

7. A civilización. Diferenza entre civilización e cultura. Oriente e Occidente. 

8. Comunicación. Comunicación non verbal. 

9. A comunicación na época das tecnoloxías da información e da comunicación. 

10. O individuo como capaz de innovar e crear cambios culturais. 

11. Diferenzas culturais. Relativismo cultural e etnocentrismo. 

 

 

 

Temporalización dos contidos de Filosofía. 
1ª Avaliación: Unidades 1 e 2. 

2ª avaliación: Unidades 3 e 4. 

3ª avaliación: Unidades 5 e 6. 

Esta temporalización ten que adaptarse as características do alumnado 

 

Criterios, procedementos e instrumentos de avaliación. 
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Os criterios de avaliación serán os que propón o Decreto que establece o currículo de 

Bacharelato xa que se atopan en consonancia cos obxectivos e cos contidos propostos 

previamente. Poden resumirse nos seguintes puntos: 

 

1. Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos problemas, 

conceptos e teorías específicos propostos para cada bloque temático. Así, como lelos e 

analizalos tanto oralmente como por escrito. Este criterio pretende avaliar a capacidade para 

incorporar información, de forma autónoma. O grao de competencia lectora e outras destrezas 

intelectuais como a capacidade de análise e síntese. 

2. Identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os problemas, conceptos e teorías 

propostos, utilizando o vocabulario específico. Con este criterio trátase de comprobar o nivel de 

comprensión dos problemas e teorías analizadas e o grao de incorporación significativa do 

vocabulario novo. 

3. Debater e argumentar de xeito que se incorporen os conceptos e teorías á análise da vida 

real. Con este criterio poderase avaliar o grao de destreza e coherencia argumentativa 

mantendo o respecto ás diferentes opinións, así como o grao de funcionalidade dos conceptos 

adquiridos. 

Procedementos para avaliar 

A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é unha 

tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 

sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención dos 

obxectivos propostos. Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en 

conta, sobre todo, os seguintes aspectos:  

a)  A asistencia a clase, a atención e a participación na mesma.  

b) A calidade na realización das tarefas encomendadas: mapas conceptuais, redaccións, 

comentarios de texto, participacións en debates, en simulacións... de acordo cos criterios 

sinalados no apartado anterior. A participación na Olimpíada Filosófica de Galicia nas 

modalidades de debate moral, curta e fotografía utilizaranse como parte da avaliación. 

c) No caso de que as tarefas sexan realizadas en grupo valorarase, ademais da calidade das 

mesmas, a actitude de colaboración e de diálogo que manteña no traballo do mesmo. 

 d) Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, os/as alumnos/as terán que realizar  

polo menos unha proba escrita ou traballo por avaliación na que terán que demostrar que 

comprenden os problemas que se suscitaron no aula e que adoptan ante eses problemas unha 

postura critica e fundamentada. 



 

54 

 

e) Orientacións para as puntuacións das exposicións orais dos traballos. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 100% 

PUNTUACIÓN 

 50% 

PUNTUACIÓN 

 25% 

CREATIVIDADE 

(25%) 

Usa elementos 

audiovisuais (power 

point, youtube, etc) 

Usa algún soporte 

visual (lousa, 

fotocopias…) 

Sen soporte visual 

CLARIDADE 

(25%) 

-Claridade na 

exposición: da a 

impresión de orde e 

organización. 

-É atractivo e 

interesante. 

-Tenta estar organizado 

pero é un pouco 

confuso. 

-A exposición é 

atractiva ou 

interesante. 

-Carece de orde e 

organización. 

-Ritmo inadecuado, 

pouco interesante. 

HABILIDADES 

ORAIS (25%) 

-Non le (ou apenas), a 

exposición está 

preparada. 

-Atrae a atención. 

-Ten capacidade de 

crear debate 

-Le de cando en vez 

-Atrae a atención por 

momentos. 

-Le todo. 

-A exposición non é 

atractiva. 

CONTROL DO 

TEMPO (25%) 

-Axústase ao tempo 

-É capaz de distribuír 

ben o tempo de 

exposición. 

Párase en exceso ou 

demasiado pouco 

nalgunha parte da 

exposición 

Non se axusta ao 

tempo, por exceso ou 

por defecto. 

 

 

Criterios de cualificación. 

En cada avaliación realizarase cando menos un exame/traballo. Ademais do exame/traballo,  

poderanse mandar facer traballos monográficos sobre temas, libros ou películas propostos, que 

logo poden ter que ser expostos de forma oral. A nota da avaliación é a media ponderada dese 

exame e dos traballos monográficos ou actividades propostas polo profesor ou profesora. A 

profesara indicará ao comezo da avaliación as porcentaxes pertinentes. En caso de haber 

exame e traballo monográfico ou dous exames, entre os dous ponderarán o 70% da nota e o 30 

% restante será para traballos menores, participación en clase, etc. De haber un só exame 

representará como mínimo un 70% da cualificación final.  

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 e terán en conta os seguintes criterios para a 

súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, 
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aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior 

profundidade estes criterios.  

 

Criterios Suspenso  

(1-2-3-4) 

Aprobado 

 (5-6) 

Notable 

 (7-8) 

Sobresaínte  

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non está 

tratado ou o fai 

insuficientemente.  

A información ten 

incorreccións e non é 

clara ou non está del 

todo centrada no 

tema pedido. 

O tema está tratado e 

da resposta aínda que 

sen afondar. 

 A información non 

sempre foi presentada 

de forma clara e 

concisa. 

O tema está 

tratado e centrado 

na cuestión 

principal.  

A maior parte da 

información é 

clara, precisa e 

minuciosa. 

O tema está tratado e 

centrado na cuestión 

principal.  

Toda a información é 

clara, precisa e 

minuciosa. 

Redacción, 

organización. 

Moitos erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación.  

A información non é 

relevante e non está 

organizada de forma 

coherente en gran 

parte do escrito. 

Poucos erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación.  

A información é 

suficientemente 

relevante e está 

organizada unha forma 

correcta. 

Case non hai 

erros de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. 

 A información é 

relevante e está 

ben organizada. 

Non hai erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. 

 A información é 

relevante e a 

organización é moi 

boa, facilitando a 

comprensión do tema. 

Presentación Mala presentación. Presentación 

aceptable. 

Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 

do tema. 

Non parece 

comprender o tema. 

Ás veces reproduce 

parágrafos do libro 

pero sen 

comprensión e sen 

relación. 

Demostra un 

entendemento de 

partes do tema. Hai 

estudo, pero falta o 

análise o as relación. 

Demostra un bo 

entendemento do 

tema. Non hai 

unha mera 

reprodución dun 

tema. Fai 

relacións. 

Demostra un completo 

e profundo dominio do 

tema. Non reproduce 

senón que analiza e fai 

relacións. 

Vocabulario. Usa palabras ou 

frases que non se 

entenden. 

Usa vocabulario 

específico 

relativamente 

apropiado 

Usa vocabulario 

específico 

apropiado. 

Usa vocabulario 

específico apropiado e 

amplo. 

 

O aprobado é un 5. Se a profesora o considera axeitado pódese facer media con 4. 

 

Criterios de recuperación. 

 Ao finalizar a avaliación ou do curso o alumnado que non supere os criterios de avaliación cun 5 

terá dúas opcións, a criterio da profesora: 
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a)repetir os traballos, exercicios e probas que resultaran suspensas, tras orientar en que 

consistiron os fallos e como emendalos.  

b) facer un exame da materia. 

 

 

 

Metodoloxía.  

As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación 

de competencias traballadas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as 

metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta materia deberán orientarse a: 

 

Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención, 

análise e procesamento da información referida ás cuestións e problemas propostos. 

 

Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver 

estratexias de conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional. 

 

Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan 

aplicadas á vida real ou virtual. 

 

Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións 

orais e escritas. 

 

Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e esixir uns niveis de rigor lóxico e de 

coherencia argumentativa tanto nas producións orais como nas escritas. 

 

Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e 

autoavaliación para detectar os avances e carencias no proceso de aprendizaxe. 

 

Aceptamos o presuposto básico do construtivismo de que para construír coñecemento novo, o 

aprendiz emprega (nun grao importante) os coñecementos que xa posúe. O obxectivo é que o 

alumnado aprenda a pensar por si mesmo racionalmente, desenvolvendo os procesos do 
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pensamento: conceptualizar nocións, problematizar as cuestións e argumentar racionalmente as 

teses.  

 

Enquisa inicial. Tendo en conta a importancia que a psicoloxía cognitiva dá aos conceptos 

previos antes de desenvolver no aula calquera concepto, é preciso realizar unha enquisa que 

permita detectar as preconcepcións dos alumnos sobre o mesmo e, deste xeito, deseñar o seu 

desenvolvemento de forma graduada e realista. A posta en común dos resultados da enquisa 

pode servir, ademais, para tratar de crear inquietudes nos alumnos sobre o concepto ou 

conceptos que se van a tratar.  

 

Diversidade de fontes. Por outra banda, como se pretende conseguir que os/as alumnos/as 

pensen autonomamente e adopten actitudes críticas tanto ante as fontes de información, como 

ante os contidos das mesmas, é necesario poñer ao seu alcance diversos tipos de fontes  e, 

sobre todo, tratar de situarlles ante as distintas fundamentacións nas que cada unha delas apoia 

as súas posicións. Desta forma estaremos colocando ao alumnado na situación de ser eles os 

que, de forma razoada, teñan que decidirse por algunha das opcións posibles, mantendo, 

ademais unha postura crítica respecto das demais.  

 

Ensinar a aprender. Ademais, e co fin de conseguir non só que os/as alumnos/as realicen unha 

aprendizaxe significativa, senón tamén que adquiran uns procedementos que lles permitan 

aprender fóra das aulas, é dicir, que aprendan a aprender, aínda que non se pode prescindir das 

explicacións do profesor no aula, haberá que procurar que sexan abertas -é dicir, que os 

alumnos participen nelas da forma máis activa posible- e, sobre todo, haberá que utilizar textos 

nos que se expresen opinións diferentes, e razoadas - textos que os/as alumnos/as terán que 

comentar-. Faranse tamén pequenas investigacións, organizando posteriormente en clase 

debates en relación coas mesmas.  

A metodoloxía a seguir nesta materia é de concepción construtivista. Por elo, ten as seguintes 

directrices: 

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a, tendo sempre en conta os seus 

coñecementos, ideas e experiencias previas. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, que garden relación, tanto desde o 

punto de vista lóxico, psicolóxico e funcional cos seus coñecementos previos. 

 3. Contribuír ao desenvolvemento da capacidade de aprender a aprender, promovendo a 

autonomía dos alumnos/as. Para iso priorizaranse os contidos procedimentais a través de 
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actividades como: interpretación de textos, comentario de textos, elaboración de cuestionarios, 

clasificación e manexo de datos e informacións, a utilización de diversas fontes e materiais sobre 

un tema, realización de informes ou investigacións. 

 

Promover unha actividade intensa no alumno ou alumna, fomentando a súa participación en 

clase, realizando tarefas en pequenos grupos, argumentando e razoando adecuadamente nos 

debates propostos e tomando unha actitude crítica e de respecto cara aos demais. Ao final de 

cada tema, favoreceranse as actividades de sínteses, de investigación, aplicación nas cales 

adquirirá importancia a procura de información, a elaboración de composicións e redaccións 

filosóficas e ata a realización de debates e test. Favorecerase a participación activa, permitindo a 

elección persoal dalgúns temas de traballo e ofrecer actividades alternativas ou actividades 

optativas de investigación coas que contribuír ao desenvolvemento do pensamento diverxente.   

 

Materiais e recursos didácticos  
En caso de que teñan que realizar traballos monográficos, en cada avaliación ofreceríaselles aos 

rapaces un listado de libros, películas ou temas de investigación para que de entre eles elixan un 

e realicen o mencionado traballo. Procurarse que todo o material dos listados estea dispoñible 

na biblioteca do IES. 

 

Actividades extraescolares  
 
Intentarase a participación na Olimpiada filosófica e en actividades do centro de datas 

conmemorativas como o dia da filosofía, o 8 de marzo, día da Paz, entre outros. 

1º BACHARELATO: FILOSOFÍA 

 

Obxectivos  
A materia de Filosofía ten como meta que o alumnado sexa capaz de pensar e comprender, 

abstraéndose racionalmente do campo concreto estudado en cada unha das outras materias, 

para centrarse naquilo que caracteriza especificamente a filosofía, isto é, reflexionar, razoar, 

criticar e argumentar, utilizando o modo de preguntar radical e último que lle é propio, sobre os 

problemas referidos á totalidade da vivencia humana, e iso sen deixar de lado a súa capacidade 

de transformación e cambio tanto do individuo coma da sociedade. 

- A filosofía é un modo especial de preguntar e de saber, un xeito de entender e de 

enfrontarse á realidade que nos rodea, ás circunstancias nas que vivimos e que, en boa medida, 
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nos fan ser e comprender como somos. Por iso, a materia de Filosofía persegue como obxectivo 

principal a comprensión por parte do alumnado de si mesmo e do seu mundo, dotándoo para iso 

de ferramentas cognitivas tanto teóricas coma prácticas. 

- No plano teórico, o alumnado coñecerá os grandes interrogantes, os conceptos 

especializados e as teorías que intentan dar resposta ás grandes cuestións. Na súa dimensión 

práctica, a materia dota de ferramentas como a actitude crítica e reflexiva que lles ensina aos 

alumnos e alumnas a non admitir ideas que non foron rigorosamente analizadas e evidenciadas, 

o saber pensar, razoar e argumentar con fundamento, coherencia e de forma autónoma, a 

habilidade discursiva para dialogar e convencer evitando o pensamento único e dogmático, a 

capacidade para discernir entre o evidente e o arbitrario, o substancial e o accidental, a xestión 

creativa das súas capacidades estéticas ou o razoamento moral e político autónomo, coherente 

e cimentado e, en definitiva, a valorar a capacidade da filosofía como instrumento de innovación 

e transformación desde hai máis de 2500 anos; todo iso resúmese na súa vocación orixinaria, o 

amor ao saber, e iso filosofando, idea clave que se lle debe transmitir ao alumnado desde esta 

materia e que constitúe o punto de partida. 

- No ámbito práctico, o estudo da ética e da filosofía política desenvolve a comprensión da 

realidade individual, cultural e social da man da capacidade normativa e transformadora da 

filosofía, permitindo realizar razoamentos críticos e dialogantes e fomentando o respecto polos 

valores universais e a participación activa na vida democrática. Dende os estudos de estética 

alcánzanse competencias culturais, como o respecto á liberdade de expresión e á diversidade 

cultural. 

- Finalmente, a materia debe motivar o alumnado para aprender a aprender, competencia 

que está na base do amor ao saber, por saber, finalidade que se encarna na Filosofía como en 

ningunha outra materia e que constitúe o punto de apoio para experimentar e xerar iniciativas 

persoais, enfrontándose á vida e, en definitiva, crecendo como persoas. 

 

Contribución á consecución das competencias 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 

especificacións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  
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5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Filosofía para 1.º de Bacharelato potenciouse o desenvolvemento das 

competencias de comunicación lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias 

sociais e cívicas. Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes 

materiais, particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para 

alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, 

incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara 

aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Ademais, cabe recordar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de 

maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias 

clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

 

Comunicación lingüística 

Na medida que a filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual, 

os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da 

materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación 

oral en debates e argumentacións na clase. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Na medida que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que 

tamén abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da 

tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Ademais, a lóxica, 

como disciplina que vincula filosofía e matemática, recibiu un coidadoso tratamento nunha 

unidade específica. 

 

Competencia dixital 

A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais, 

películas en especial, que tratan temas que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en 

cada unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas tecnoloxías na 

exposición didáctica e para iso preparáronse presentacións en formato PPT de cada unidade. 

 

Aprender a aprender  
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Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de 

xerar novo coñecemento a partir dos contidos impartidos na clase. Así mesmo, na clase pódense 

traballar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que 

son básicos para posibilitar a autonomía no estudo. 

 

Competencias sociais e cívicas 

A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión 

sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por 

unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á natureza social do ser 

humano. Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e entendemento a 

través de actividades participativas, como o debate. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á 

educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública 

están ligadas ao fomento da iniciativa individual. Máis alá destes valores transversais, presentes 

en todas as unidades, o mundo da empresa e a economía recibe un tratamento específico 

nestes materiais. 

 

Conciencia e expresións culturais 

A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén 

xogan un rol crucial neste proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato. Mediante a análise de 

diferentes obras de arte, pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo demais, a 

conexión entre a Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, por conseguinte, é 

necesario fomentar unha actitude de respecto, tolerancia e coñecemento do amplo patrimonio 

cultural que constitúe a nosa forma de vida 

 

 
Contidos mínimos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  
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Unidade 1: Contidos transversais 

 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. CLAVE 

1.Textos filosóficos e pertencentes 

a outras ramas do saber relacionados 

coas temáticas filosóficas estudadas. 

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 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. 

CAA 

2.Composición escrita de 

argumentos de reflexión filosófica 

e de discursos orais, manexando as 

regras básicas da retórica e a 

argumentación. 

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 disertación. 

Argumenta e razoa as súas opinións de 

forma oral e escrita, con claridade e 

coherencia. 

 

CCL 

CSC 

3.Uso dos procedementos de traballo 

intelectual adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación e o uso rigoroso 

do léxico relacionado cos temas 

filosóficos estudados. 

Seleccionar e sistematizar 

información obtida de distintas 

fontes. 

-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 para a 

comprensión da filosofía. 

CD 

CSC 

CAA 

4.Uso dos procedementos de traballo 

intelectual adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación e o uso rigoroso 

do léxico relacionado cos temas 

filosóficos estudados. 

 

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. 

CAA 
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Unidade 2: O saber filosófico. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

1.Filosofía: sentido, necesidade e 

historia. 

- Saber racional. Explicación 

prerracional: mito e maxia. Explicación 

racional: razón e sentidos. 

- Funcións e vixencia da filosofía. 

-Coñecer e comprender a 

especificidade e a importancia 

do saber racional en xeral e do 

filosófico en particular. 

 

-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. 

CAA 

2.Disciplinas teórico-prácticas do 

saber filosófico. 

- Racionalidade teórica e práctica. 

 

 Identificar as dimensións 

teórica e práctica da filosofía, os 

seus obxectivos, as 

características, as disciplinas.  

Identifica, relaciona e distingue as vertentes 

práctica e teórica do labor filosófico, así como as 

disciplinas que conforman a filosofía 

CAA 

CSC 

3.O saber filosófico a través da súa 

historia. Características da filosofía 

 

Contextualizar histórica e 

culturalmente as problemáticas 

analizadas e expresar por 

escrito as achegas máis 

importantes do 

pensamento filosófico desde a 

súa orixe.  

-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. 

CCEC 

CCL 

4.Uso dos procedementos de traballo 

intelectual   adecuados á filosofía, en 

especial a asimilación 

e o uso rigoroso do léxico relacionado 

cos temas filosóficos estudados. 

Comprender e utilizar con 

precisión o vocabulario filosófico 

fundamental. 

 

 Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos.  CCL 

5.Textos filosóficos e textos 

pertencentes a outras ramas do saber 

relacionados coa temática filosófica 

estudada. 

  

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.  

Analizar de maneira crítica fragmentos de textos  

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       

CCL 

 

Unidade 3: O coñecemento. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

1.Teoría do coñecemento. 

-Graos e ferramentas do coñecer. 

-Abstracción. 

Problemas implicados no coñecer: 

posibilidades, límites e intereses; o 

irracional. 

Coñecer de modo claro e 

ordenado as problemáticas 

implicadas no proceso do 

coñecemento humano, 

analizadas desde o campo 

filosófico.   

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. 

CCL 
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 2.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. 

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 os conceptos clave 

que manexan. 

 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. 

 

 

CCEC 

CD 

CSC 

3.Textos filosóficos e textos 

pertencentes a outras ramas do saber 

relacionadas coas temáticas filosóficas 

estudadas. 

B3.3. Analizar de forma crítica 

fragmentos de textos 

significativos sobre a análise 

filosófica do coñecemento. 

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves 

significativos. 

 

CCL 

 

Unidade 4: Filosofía, ciencia e tecnoloxía 

 

4.Filosofía, ciencia e tecnoloxía. 

Filosofía da ciencia. 

Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

Método hipotético-dedutivo. 

Investigación científica na 

modernidade e na época 

contemporánea. 

 

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 

CMCCT 

 

5.Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 

 

Relacionar e identificar as 

implicacións da tecnoloxía  

reflexionando sobre as relacións 

coa ciencia e cos seres 

humanos. 

Extrae conclusións razoadas sobre a 

inquedanza humana por transformar e 

dominar a natureza así como das 

consecuencias desta actuación 

CMCCT 

6.Reflexións filosóficas sobre o 

desenvolvemento científico e 

tecnolóxico: o problema  da indución 

 

 

fragmentos de textos filosóficos 

sobre a reflexión filosófica 

acerca da ciencia, a técnica e a 

filosofía 

FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves 

e significativos 

. 

 

CMCCT 

7.Relación entre filosofía e ciencia. 

 

 

Identifica e reflexiona de 

forma argumentada acerca de 

problemas comúns aos campos 

filosófico e científico.  

 

 

Facer una disertación ou 

expresar audiovisualmente 

teses sobre a relación entre 

filosofía e tecnoloxía. 

 

Investiga e selecciona información  

procedente de fontes solventes, sobre as 

problemáticas citadas, e realiza un 

proxecto de grupo sobre algunha 

temática que afonde na interrelación 

entre a filosofía e a ciencia. 

Realiza o seu propio proxecto para a 

Olimpíada filosófica: disertación ou fotografía 

sobre a relación entre filosofía e tecnoloxía. 

 

CMCCT 

CD 

CSC 
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Unidade 5: A realidade dende a perspectiva filosófica 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

    

1.A metafísica como explicación 

teórica da realidade. 

 

Recoñecer  a metafísica, 

distinguíndoa das ciencias, que 

versan sobre aspectos 

particulares desta. 

Coñece o que é a metafísica e usa a 

abstracción para comprender os seus contidos 

e a súa actividade.  

CAA 

2.Interrogación metafísica sobre a 

verdadeira realidade: problema 

da aparencia e a realidade. 

Pregunta pola orixe e a estrutura do 

real. 

 

Coñecer e explicar, desde un 

enfoque metafísico, os 

principais problemas que 

presenta a realidade 

 

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.  

CCEC  

CCL 

CAA 

 

 

Unidade 6: As cosmovisións 

 

3.Cosmovisións científicas sobre.  A 

filosofía da natureza como admiración 

filosófica pola natureza. 

Paradigma cualitativo organicista: 

universo aristotélico. 

Universo máquina: visión mecanicista 

na Modernidade. Supostos 

epistemolóxicos do modelo 

heliocéntrico. 

Visión contemporánea do Universo. 

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. 

Usa con rigor termos epistemolóxicos e 

científicos relativos á materia. 

CMCCT 

 

4.Uso dos procedementos de 

traballo intelectual adecuados á 

filosofía, en especial a asimilación e o 

uso rigoroso do léxico relacionado 

coas temáticas filosóficas 

estudadas. 

 

- Elaborar táboas e/ou mapas 

conceptuais comparando os 

caracteres 

adxudicados históricamente ao 

Universo, contextualizando 

histórica e culturalmente cada 

cosmovisión e ampliando 

información mediante internet 

e/ou fontes bibliográficas. 

comprensión da realidade. 

- Elabora esquemas, táboas e/ou mapas 

conceptuais sobre a materia vista 

-Analiza textos filosóficos e científicos, 

clásicos e contemporáneos, que aborden as 

mesmas problemáticas. 

 

 

CD 

CMCCT 

CAA 

 

Unidade 7: O ser humano dende a filosofía 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  

COM. 

CLAVE 

1.A reflexión filosófica sobre o ser  Recoñecer en que consiste a 5 Utilizar con rigor vocabulario CCL 
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humano e o sentido da existencia: 

antropoloxía filosófica. 

antropoloxía filosófica específico da temática. 

2.Implicacións filosóficas da evolución. 

Filosofía e bioloxía. 

 

Coñecer e explicar as 

implicacións filosóficas da 

evolución. 

Coñecer Atapuerca e a súa 

importancia  

Coñece e explica as consideracións filosóficas 

implicadas na teoría da evolución. 

Analiza fragmentos breves e significativos ou 

traballos mais complexos. 

CMCCT 

CCEC 

3.A dialéctica natureza-cultura no 

proceso de antropoxénese e de 

construción da identidade propia 

humana. 

 

 

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. 

CSIEE 

 

CD 

CSC 

3.A dialéctica natureza-cultura no 

proceso de antropoxénese e de 

construción da identidade propia 

humana. 

 

-Coñecer e reflexionar sobre as 

concepcións filosóficas sobre o 

ser humano como tal que se 

viñeron dando ao longo da 

filosofía occidental.  

- Contrasta e relaciona as principais 

concepcións filosóficas que se viñeron dando 

historicamente sobre o ser humano. 

- Analiza de xeito crítico textos significativos e 

breves dos grandes pensadores. 

-Usa con rigor termos como dualismo e 

monismo antropolóxico. 

CCEC 

CCL 

5.Visións filosóficas orientais: budismo, 

taoísmo e hinduísmo. 

 

Comparar a visión filosófica 

occidental do ser humano coa 

visión 

filosófica oriental.  

Contrasta e relaciona as principais 

concepcións filosóficas que se viñeron dando 

historicamente 

no contexto da filosofía occidental sobre o ser 

humano, coa visión filosófica oriental.   

CCEC 

6.Algunhas claves sobre o sentido da 

existencia humana. 

 

- Disertar, de forma oral e 

escrita, sobre as temáticas  

intrinsecamente 

filosóficas no ámbito 

do sentido da existencia. 

-Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as 

grandes cuestión metafísicas que lle dan 

sentido 

á existencia humana.  

-Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, 

acerca dos puntos de vista propios sobre o ser 

humano, desde a filosofía e sobre diferentes 

temáticas filosóficas relacionadas co sentido 

da existencia humana. 

CCL 

7.Reflexión filosófica sobre o corpo. 

Teorías filosóficas sobre a relación 

entre mente e corpo. 

 

-Coñecer algunhas teorías 

filosóficas occidentais sobre o 

corpo humano, e reflexionar de 

xeito colaborativo e argumentar 

acerca dos puntos de vista 

propios 

-Coñece as teorías filosóficas da relación 

entre mente e corpo  e argumenta sobre esas 

teorías comparando semellanzas e diferenzas. 

CMCCT 

 

Unidade 8: A racionalidade práctica: a acción moral 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMP. 

CLAVE 

1.Racionalidade teórica e práctica. 

A ética como reflexión sobre a acción 

-Identificar a especificidade 

da razón na súa dimensión 

-Recoñece a función da racionalidade práctica 

para dirixir a acción humana.  

CCEC 

CSC 
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moral: carácter, conciencia e 

madureza moral. 

 

práctica, en tanto que 

orientadora da acción. 

 –Recoñecer o obxecto e 

función da ética 

-Explica e razoa acerca do obxecto e a función 

da ética 

2.Principais teorías sobre a moral 

humana: Sócrates e os sofistas, a 

procura da felicidade, a boa vontade, a 

xustiza como virtude éticopolítica, 

relativismo e universalismo moral. 

 

 Coñecer e explicar as principais 

teorías éticas sobre a xustiza e 

a felicidade, e sobre o 

desenvolvemento moral. 

 

-Expresa de xeito crítico as argumentacións 

das principais teorías éticas sobre a felicidade 

e a virtude, razoando as súas propias ideas, e 

achega exemplos do seu cumprimento e do 

seu incumprimento. 

-Expresa de maneira crítica as 

argumentacións das principais teorías éticas 

sobre a xustiza, razoando as súas propias 

ideas.  

Expresa o aprendido en distintos formatos 

creativos: fotografía, curta... 

CSIEE 

CSC 

 

 

Unidade 9: A racionalidade práctica: A política 

 

3.Fundamentos filosóficos do Estado. 

-Principais interrogantes da filosofía 

política. 

 

-Explicar a función, as 

características e os principais 

interrogantes da filosofía 

política, como a orixe e a 

lexitimidade do Estado, as 

relacións entre o individuo e o 

Estado ou a natureza das leis. 

-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. 

CSC 

CCL 

4.A xustiza segundo Platón. 

O convencionalismo nos sofistas. 

Realismo político: Maquiavelo. 

Contractualismo: Hobbes, Locke, 

Rousseau e Montesquieu. 

A paz perpetua de Kant. 

Fundamentos filosóficos do 

capitalismo no século XIX. John 

Stuart Mill. Alienación e ideoloxía 

segundo Marx. 

Disputa política entre Popper e a 

escola de Frankfurt. 

 

 

Coñecer as teorías e os 

conceptos filosóficos principais 

que estiveron na base da 

construción da idea de Estado e 

das súas 

funcións, apreciando o papel da 

filosofía como reflexión crítica. 

 

-Explica de xeito coherente as formulacións 

filosóficopolíticas de Platón, os sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, 

Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper ou 

Habermas, entre outros. 

Analiza e reflexiona sobre a relación entre 

individuo e Estado, sobre a base do 

pensamento dos sofistas, Marx e a escola de 

Frankfurt. 

 Analiza de xeito críticotextos significativos e 

breves dalgúns dos autores estudados, nos 

que se argumente sobre o concepto de 

Estado, os seus elementos e as súas 

características. 

Valora e utiliza a capacidade argumentativa, 

de forma oral e escrita.  

CCEC 

CSC 

5.Función do pensamento utópico. 

 

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 

CSC 

6.Legalidade e lexitimidade. A relación 

entre ética e política 

Distinguir os conceptos de 

legalidade e lexitimidade. 

Describe e compara os 

conceptos de legalidade e lexitimidade. 

CCL 
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 Saber que é o Comercio Xusto 

e participar no taller. 

Expresa o aprendido en distintos formatos 

creativos: fotografía, curta... 

 

Unidade 10: Arte e técnica 

 

7.Capacidade simbólica. E. Cassirer 

entre outros 

Creatividade. H. Poincaré entre outros.  

 Recoñecer a capacidade 

simbólica como elemento 

distintivo da especie humana 

Explica as teses fundamentais vistas sobre a 

capacidade simbólica humana sobre o 

proceso creativo. 

CCEC 

8.Estética filosófica: función e 

características. 

A arte como instrumento de 

comprensión e expresión simbólica 

da realidade. 

 A estética filosófica e a capacidade 

simbólica do ser humano. 

A realidade desde a arte, a literatura e 

a música. 

Coñecer o campo da estética, 

reflexionando sobre as 

contribucións filosóficas 

realizadas. 

 Comprende e usa conceptos 

estéticos. 

Contrasta e relaciona algunhas construcións 

simbólicas fundamentais no contexto da 

cultura occidental, e analiza, de xeito 

colaborativo, textos literarios, audicións 

musicais e visualizacións 

de obras de arte para explicar os 

contidos da unidade. 

CCL 

CCEC 

CAA 

CCEC 

9.Relación da arte coa ética, co 

coñecemento e coa técnica. 

 

Relacionar a creación artística 

con outros campos como o da 

ética, o coñecemento e a 

técnica. 

Diserta sobre a relación e a posibilidade 

transformadora da realidade humana, a 

creación artística, a ciencia e a ética. 

CSC 

 

10.Sentimento, experiencia e xuízo 

estético. Beleza. Creación artística e 

sociedade. 

A arte como xustificación ou como 

crítica da realidade. 

Filosofía e arte. Filosofía e literatura. 

Filosofía e música. 

 

 

Analizar textos en que se 

comprenda o valor da arte  

como vehículos de transmisión 

do pensamento filosófico, 

utilizando vocabulario específico 

propio da estética filosófica. 

 

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. 

CCEC 

 

 

Unidade 11: Lóxica e linguaxe 

 

11.Retórica, argumentación e lóxica: a 

comunicación desde a filosofía. 

 

Entender a importancia da 

comunicación para o 

desenvolvemento do ser 

humano e as sociedades 

Coñece e manexa con rigor conceptos como 

símbolo, comunicación, linguaxe formal, 

lóxica, xuízo lóxico, razoamento, 

demostración, discurso entre outros. 

CCL 

12.Lóxica proposicional. 

 

 

Coñecer en que consiste a 

lóxica proposicional e apreciar o 

seu valor para amosar o 

razoamento correcto e a 

expresión do pensamento. 

Utiliza os elementos e as regras do 

razoamento da lóxica de enunciados 

CAA 

13.Retórica e composición do 

discurso. 

 Argumentación: regras e 

ferramentas do diálogo e a 

demostración de argumentos. 

Coñecer as dimensións que 

forman parte da composición do 

discurso retórico, e aplicalas na 

composición de discursos. 

Coñecer e utilizar as regras 

Comprende e explica a estrutura e o estilo da 

retórica e da argumentación. 

 Coñece a estrutura e a orde do discurso, e 

escribe breves discursos retóricos 

establecendo coherentemente a exposición e 

 

CCL 

CSIEE 

CSC 

CAA 
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 Filosofía da linguaxe: o problema 

filosófico dos conceptos 

universais e o erro argumentativo 

da xeneralización apresurada. 

  

e as ferramentas básicas do 

discurso baseado na 

argumentación demostrativa 

a argumentación. 

Constrúe un diálogo argumentativo no que 

demostra as súas propias teses mediante as 

regras e as ferramentas da argumentación 

 Distingue un argumento veraz dunha falacia. 

CCEC 

 

Unidade 12: Filosofía na empresa 

 

14.A filosofía e a empresa como 

proxecto racional. 

Proceso de análise racional do 

conxunto dun sistema, dos elementos 

que o integran e da orde racional que 

subxace á estrutura lóxica dun 

proxecto, vital e empresarial. 

  

 

-Coñecer as posibilidades da 

filosofía na creación dun 

proxecto, en xeral, e no ámbito 

empresarial en particular, e 

valorar o seu papel potenciador 

da análise. 

- Comprender o valor da 

teoría do coñecemento, a razón 

crítica e a lóxica para introducir 

racionalidade na orixe e no 

desenvolvemento dun proxecto. 

-Utiliza conceptos con sentido filosófico e 

aplícaos ao contexto empresarial.  

 

CSIEE 

 

15.Importancia da ética para 

establecer o sistema de valores no 

traballo. 

 

Comprender e apreciar a 

función axiolóxica da ética para 

establecer un sistema de 

valores que permita mellorar o 

clima laboral.  

 

Realiza un decálogo de valores éticos que 

deben rexer no mundo laboral e de cara á 

sociedade e á natureza 

Valora e analiza a importancia do traballo para 

desenvolvernos como seres humanos, 

para o avance dunha cultura e para 

transformar a realidade. 

CSC 

 

16.Razón crítica en tanto que 

reguladora da acción humana. 

  

 Coñecer e valorar a 

importancia da razón crítica 

para o avance dun proxecto 

persoal e colectivo. 

Comprende e valora a importancia da razón 

crítica para o avance dun proxecto persoal e 

colectivo. 

CSC 

 

Contidos mínimos 
Unidade 1: Contidos transversais 

1. Textos filosóficos e pertencentes a outras ramas do saber relacionados coas  temáticas 

filosóficas estudadas. 

2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos orais, manexando as 

regras básicas da retórica. 

3.  Uso dos procedementos de traballo intelectual adecuados á filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas filosóficos estudados. 

4. Uso dos procedementos de traballo intelectual adecuados á filosofía, en especial a asimilación 

e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas filosóficos estudados 

 

Unidade 2: O saber filosófico. 
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1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 

Saber racional. Explicación prerracional: mito e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. 

Funcións e vixencia da filosofía. 

2. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 

Racionalidade teórica e práctica 

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

4. Uso dos procedementos de traballo intelectual   adecuados á filosofía, en especial a 

asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas filosóficos estudados. 

5. Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionados coa temática 

filosófica estudada. 

 

Unidade 3: O coñecemento 

1. Teoría do coñecemento. 

Graos e ferramentas do coñecer. 

Abstracción. 

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

2. 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 

3. Textos filosóficos e textos pertencentes a outras ramas do saber relacionadas coas temáticas 

filosóficas estudadas 

 

Unidade 4. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. 

Filosofía da ciencia. 

Obxectivos e instrumentos da ciencia. 

Método hipotético-dedutivo. 

Investigación científica na modernidade e na época contemporánea. 

5. Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 

6. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema  da 

indución 

7. Relación entre filosofía e ciencia. 

 

Unidade 5: A realidade dende a perspectiva metafísica. 
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1. A metafísica como explicación teórica da realidade. 

2.  Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade. 

Pregunta pola orixe e a estrutura do real  

 

Unidade 6: As cosmovisións. 

3. Cosmovisións científicas sobre.  A filosofía da natureza como admiración filosófica pola 

natureza. 

Paradigma cualitativo organicista: universo aristotélico. 

Universo máquina: visión mecanicista na Modernidade.  

Supostos epistemolóxicos do modelo heliocéntrico. 

Visión contemporánea do Universo. 

4. Uso dos procedementos de traballo intelectual adecuados á filosofía, en especial a asimilación 

e o uso rigoroso do léxico relacionado coas temáticas filosóficas estudadas. 

 

Unidade 7: O ser humano dende a filosofía 

1. A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: antropoloxía filosófica. 

2. Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía 

3. A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade 

propia humana. 

3. A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade 

propia humana. 

5.  Visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo. 

6. Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. 

7. Reflexión filosófica sobre o corpo. 

Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo. 

 

Unidade 8: A racionalidade práctica: acción moral. 

1. Racionalidade teórica e práctica. 

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

2. Principais teorías sobre a moral humana: Sócrates e os sofistas, a procura da felicidade, a boa 

vontade, a xustiza como virtude éticopolítica, relativismo e universalismo moral. 

 

Unidade 9: A racionalidade práctica: a política 

3. Fundamentos filosóficos do Estado. 
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-Principais interrogantes da filosofía política. 

4. A xustiza segundo Platón. 

O convencionalismo nos sofistas. 

Realismo político: Maquiavelo. 

Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 

A paz perpetua de Kant. 

Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John Stuart Mill. Alienación e ideoloxía 

segundo Marx. 

Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 

5. Función do pensamento utópico. 

6. Legalidade e lexitimidade.  

 

Unidade 10: Estética e técnica 

7. Capacidade simbólica. E. Cassirer entre outros 

Creatividade. H. Poincaré entre outros. 

8. Estética filosófica: función e características. 

A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade. 

 A estética filosófica e a capacidade simbólica do ser humano. 

A realidade desde a arte, a literatura e a música. 

9. Relación da arte coa ética, co coñecemento e coa técnica. 

10. Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación artística e sociedade.. 

A arte como xustificación ou como crítica da realidade. 

Filosofía, arte, literatura e música. 

 

Unidade 11: Lóxica e retórica 

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

12. Lóxica proposicional. 

13. Retórica e composición do discurso. 

 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. 

 

Unidade 12: Filosofía  e empresa 

14. A filosofía e a empresa como proxecto racional. 



 

73 

 

Proceso de análise racional do conxunto dun sistema, dos elementos que o integran e da orde 

racional que subxace á estrutura lóxica dun proxecto, vital e empresarial. 

15. Importancia da ética para establecer o sistema de valores no traballo. 

16. Razón crítica en tanto que reguladora da acción humana. 

 

Temporalización dos contidos de Filosofía. 
1ª Avaliación: Unidades 1, 2, 3 e 4. 

2ª avaliación: Unidades 5, 6 7 e 8. 

3ª avaliación: Unidades 9, 10, 11 e 12. 

Esta temporalización ten que adaptarse as características do alumnado 

 
Criterios, procedementos e instrumentos de avaliación. 
Os criterios de avaliación serán os que propón o Decreto que establece o currículo de 

Bacharelato xa que se atopan en consonancia cos obxectivos e cos contidos propostos 

previamente. Poden resumirse nos seguintes puntos: 

 

1. Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos problemas, 

conceptos e teorías específicos propostos para cada bloque temático. Así, como lelos e 

analizalos tanto oralmente como por escrito. Este criterio pretende avaliar a capacidade para 

incorporar información, de forma autónoma. O grao de competencia lectora e outras destrezas 

intelectuais como a capacidade de análise e síntese. 

2. Identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os problemas, conceptos e teorías 

propostos, utilizando o vocabulario específico. Con este criterio trátase de comprobar o nivel de 

comprensión dos problemas e teorías analizadas e o grao de incorporación significativa do 

vocabulario novo. 

3. Debater e argumentar de xeito que se incorporen os conceptos e teorías á análise da vida 

real. Con este criterio poderase avaliar o grao de destreza e coherencia argumentativa 

mantendo o respecto ás diferentes opinións, así como o grao de funcionalidade dos conceptos 

adquiridos. 

Procedementos para avaliar 

A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é unha 

tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 

sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención dos 
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obxectivos propostos. Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en 

conta, sobre todo, os seguintes aspectos:  

a) A asistencia a clase, a atención e a participación na mesma.  

b) A calidade na realización das tarefas encomendadas: mapas conceptuais, redaccións, 

comentarios de texto, participacións en debates, en simulacións... de acordo cos criterios 

sinalados no apartado anterior.  

c) No caso de que as tarefas sexan realizadas en grupo valorarase, ademais da calidade das 

mesmas, a actitude de colaboración e de diálogo que manteña no traballo do mesmo. 

d) Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, os alumnos terán que realizar  polo 

menos unha proba escrita por avaliación, na que terán que demostrar que son capaces de 

comprender e comentar textos breves nos que se suscitan problemas filosóficos; que coñecen e 

utilizan correctamente os termos técnicos en relación co tema; que comprenden os problemas 

que se suscitaron no aula e sobre os que se lles pregunta na proba escrita e que son capaces de 

expresalos de forma integrada e relacionada; e, finalmente,  que adoptan ante eses problemas 

unha postura critica e fundamentada.  

e) Todos os traballos e achegas  voluntarios que se realicen, redundarán na mellora da 

cualificación (se é que a calidade dos mesmos o permite). Así mesmo a participación nas 

actividades que se fan na viaxe a Atapuerca, Museo da evolución e Altamira redundarán tamén 

na cualificación. 

e) Orientacións para as puntuacións das exposicións orais dos traballos. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 100% 

PUNTUACIÓN 

 50% 

PUNTUACIÓN 

 25% 

CREATIVIDADE 

(25%) 

Usa elementos 

audiovisuais (power 

point, youtube, etc) 

Usa algún soporte 

visual (lousa, 

fotocopias…) 

Sen soporte visual 

CLARIDADE 

(25%) 

-Claridade na 

exposición: da a 

impresión de orde e 

organización. 

-É atractivo e 

interesante. 

-Tenta estar organizado 

pero é un pouco 

confuso. 

-A exposición é 

atractiva ou 

interesante. 

-Carece de orde e 

organización. 

-Ritmo inadecuado, 

pouco interesante. 

HABILIDADES 

ORAIS (25%) 

-Non le (ou apenas), a 

exposición está 

preparada. 

-Le de cando en vez 

-Atrae a atención por 

momentos. 

-Le todo. 

-A exposición non é 

atractiva. 
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-Atrae a atención. 

-Ten capacidade de 

crear debate 

CONTROL DO 

TEMPO (25%) 

-Axústase ao tempo 

-É capaz de distribuír 

ben o tempo de 

exposición. 

Párase en exceso ou 

demasiado pouco 

nalgunha parte da 

exposición 

Non se axusta ao 

tempo, por exceso ou 

por defecto. 

 

 

Criterios de cualificación. 

En cada avaliación realizarase cando menos un exame/traballo. Ademais do exame/traballo,  

poderanse mandar facer traballos monográficos sobre temas, libros ou películas propostos, que 

logo poden ter que ser expostos de forma oral. A nota da avaliación é a media ponderada dese 

exame e dos traballos monográficos ou actividades propostas polo profesor ou profesora. A 

profesara indicará ao comezo da avaliación as porcentaxes pertinentes. En caso de haber 

exame e traballo monográfico ou dous exames, entre os dous ponderarán o 70% da nota e o 30 

% restante será para traballos menores, participación en clase, etc. De haber un só exame 

representará como mínimo un 70% da cualificación final.  

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 e terán en conta os seguintes criterios para a 

súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, 

aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior 

profundidade estes criterios.  

 

Criterios Suspenso  

(1-2-3-4) 

Aprobado 

 (5-6) 

Notable 

 (7-8) 

Sobresaínte  

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non 

está tratado ou o 

fai 

insuficientemente. 

A información ten 

incorreccións e 

non é clara ou 

non está del todo 

centrada no tema 

pedido. 

O tema está 

tratado e da 

resposta aínda que 

sen afondar. A 

información non 

sempre foi 

presentada de 

forma clara e 

concisa. 

O tema está tratado e 

centrado na cuestión 

principal. A maior parte 

da información é clara, 

precisa e minuciosa. 

O tema está tratado e 

centrado na cuestión 

principal. Toda a 

información é clara, 

precisa e minuciosa. 

Redacción, Moitos erros de 

gramática, 

Poucos erros de 

gramática, 

Case non hai erros de 

gramática, ortografía 

Non hai erros de 

gramática, ortografía 
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organización. ortografía ou 

puntuación. A 

información non é 

relevante e non 

está organizada 

de forma 

coherente en gran 

parte do escrito. 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

suficientemente 

relevante e está 

organizada unha 

forma correcta. 

ou puntuación. A 

información é relevante 

e está ben organizada. 

ou puntuación. A 

información é relevante 

e a organización é moi 

boa, facilitando a 

comprensión do tema. 

Presentación Mala 

presentación. 

Presentación 

aceptable. 

Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 

do tema. 

Non parece 

comprender o 

tema. Ás veces 

reproduce 

parágrafos do 

libro pero sen 

comprensión e 

sen relación. 

Demostra un 

entendemento de 

partes do tema. Hai 

estudo, pero falta o 

análise o as 

relación. 

Demostra un bo 

entendemento do tema. 

Non hai unha mera 

reprodución dun tema. 

Fai relacións. 

Demostra un completo 

e profundo dominio do 

tema. Non reproduce 

senón que analiza e fai 

relacións. 

Vocabulario. Usa palabras ou 

frases que non se 

entenden. 

Usa vocabulario 

específico 

relativamente 

apropiado 

Usa vocabulario 

específico apropiado. 

Usa vocabulario 

específico apropiado e 

amplo. 

 

O aprobado é un 5. Se a profesora o considera axeitado pódese facer media con 4. 

 

Criterios de recuperación. 

 Ao finalizar a avaliación ou do curso o alumnado que non supere os criterios de avaliación cun 5 

terá dúas opcións, a criterio da profesora: 

a)repetir os traballos, exercicios e probas que resultaran suspensas, tras orientar en que 

consistiron os fallos e como emendalos.  

b) facer un exame da materia. 

 

Metodoloxía.  
As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación 

de competencias traballadas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as 

metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta materia deberán orientarse a: 

 

Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención, 

análise e procesamento da información referida ás cuestións e problemas propostos. 
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Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver 

estratexias de conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional. 

 

Manter un modelo de aprendizaxe funcional no cal as nocións que se van adquirido sexan 

aplicadas á vida real ou virtual. 

 

Promover a lectura e análise de textos, así como a composición de textos propios e exposicións 

orais e escritas. 

 

Normalizar o uso de vocabulario técnico específico e esixir uns niveis de rigor lóxico e de 

coherencia argumentativa tanto nas producións orais como nas escritas. 

 

Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e 

autoavaliación para detectar os avances e carencias no proceso de aprendizaxe. 

 

Aceptamos o presuposto básico do construtivismo de que para construír coñecemento novo, o 

aprendiz emprega (nun grao importante) os coñecementos que xa posúe. O obxectivo é que o 

alumnado aprenda a pensar por si mesmo racionalmente, desenvolvendo os procesos do 

pensamento: conceptualizar nocións, problematizar as cuestións e argumentar racionalmente as 

teses.  

Enquisa inicial. Tendo en conta a importancia que a psicoloxía cognitiva dá aos conceptos 

previos antes de desenvolver no aula calquera concepto, é preciso realizar unha enquisa que 

permita detectar as preconcepcións dos alumnos sobre o mesmo e, deste xeito, deseñar o seu 

desenvolvemento de forma graduada e realista. A posta en común dos resultados da enquisa 

pode servir, ademais, para tratar de crear inquietudes nos alumnos sobre o concepto ou 

conceptos que se van a tratar.  

 Diversidade de fontes. Por outra banda, como se pretende conseguir que os alumnos pensen 

autonomamente e adopten actitudes críticas tanto ante as fontes de información, como ante os 

contidos das mesmas, é necesario poñer ao seu alcance diversos tipos de fontes  e, sobre todo, 

tratar de situarlles ante as distintas fundamentacións nas que cada unha delas apoia as súas 

posicións. Desta forma estaremos colocando ao alumnado na situación de ser eles os que, de 

forma razoada, teñan que decidirse por algunha das opcións posibles, mantendo, ademais unha 

postura crítica respecto das demais.  
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Ensinar a aprender. Ademais, e co fin de conseguir non só que os alumnos realicen unha 

aprendizaxe significativa, senón tamén que adquiran uns procedementos que lles permitan 

aprender fóra das aulas, é dicir, que aprendan a aprender, aínda que non se pode prescindir das 

explicacións do profesor no aula, haberá que procurar que sexan abertas -é dicir, que os 

alumnos participen nelas da forma máis activa posible- e, sobre todo, haberá que utilizar textos 

nos que se expresen opinións diferentes, e razoadas - textos que os alumnos terán que 

comentar-. Faranse tamén pequenas investigacións, organizando posteriormente en clase 

debates en relación coas mesmas.  

A metodoloxía a seguir nesta materia é de concepción construtivista. Por elo, ten as seguintes 

directrices: 

1. Partir do nivel de desenvolvemento do alumno/a, tendo sempre en conta os seus 

coñecementos, ideas e experiencias previas. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, que garden relación, tanto desde o 

punto de vista lóxico, psicolóxico e funcional cos seus coñecementos previos. 

 3. Contribuír ao desenvolvemento da capacidade de aprender a aprender, promovendo a 

autonomía dos alumnos/as. Para iso priorizaranse os contidos procedimentais a través de 

actividades como: interpretación de textos, comentario de textos, elaboración de cuestionarios, 

clasificación e manexo de datos e informacións, a utilización de diversas fontes e materiais sobre 

un tema, realización de informes ou investigacións. 

 4. Promover unha actividade intensa no alumno ou alumna, fomentando a súa participación en 

clase, realizando tarefas en pequenos grupos, argumentando e razoando adecuadamente nos 

debates propostos e tomando unha actitude crítica e de respecto cara aos demais. Ao final de 

cada tema, favoreceranse as actividades de sínteses, de investigación, aplicación nas cales 

adquirirá importancia a procura de información, a elaboración de composicións e redaccións 

filosóficas e ata a realización de debates e test. Favorecerase a participación activa, permitindo a 

elección persoal dalgúns temas de traballo e ofrecer actividades alternativas ou actividades 

optativas de investigación coas que contribuír ao desenvolvemento do pensamento diverxente.   

 

Materiais e recursos didácticos  
Recomendarase como libro de texto: Filosofía I. Ed. Rodeira. 

En caso de que teñan que realizar traballos monográficos, en cada avaliación ofreceríaselles aos 

rapaces un listado de libros, películas ou temas de investigación para que de entre eles elixan un 

e realicen o mencionado traballo. Procurarse que todo o material dos listados estea dispoñible 

na biblioteca do IES. 
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Actividades extraescolares  
 
- Intentarase a participación na Olimpiada filosófica. 

- Así mesmo, procuraremos que na medida do posible o alumnado participe nalgunhas 

actividades do Centro relacionadas con Días Internacionais ou similares.  

 

1º BACHARELATO: ARGUMENTACIÓN E ORATORIA 

 

Obxectivos 

No Departamento de Filosofía compartimos plenamente o afirmado no Decreto 86/2015 do 25 de 

xullo de 2015 respecto a que é preciso que dende o ámbito filosófico se busque capacitar ao 

alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar unha mellor 

comprensión do mundo globalizado e de si mesmo/a. Os alumnos e as alumnas deben 

esforzarse por adquirir a aptitude de entretecer unha defensa racional e razoable da súa 

autonomía, da súa dignidade e dos seus dereitos nun contexto en vías de globalización. Cremos 

que, como sigue a dicir o Decreto, a aprendizaxe do tratamento racional e dialogado dos asuntos 

que se traten disipa o recurso á violencia e á guerra, e fomenta a paz e a seguridade global e 

local. 

Para elo é preciso axudar ao alumnado a valorar a indagación e a reflexión argumentada para 

descubrir prexuízos, xerar claridade respecto aos obxectivos e ao sentido da vida, valorar a 

calidade dos argumentos, detectar sofismas e falacias, resistir a presión arbitraria dos/das 

superiores e dos/das pares, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes, humanizar as 

persoas con quen estamos obrigados/as a convivir. Aínda que materia de Filosofía axuda neste 

senso, non é suficiente o tratamento que se da á practica da argumentación e da exposición 

argumentada.  

Cómpre salientar que coa nosa proposta estamos a recoller o mesmo sentir expresado no PEC: 

Na cultura do diálogo, traballamos desde o noso centro para levar a cabo un plan de formación 

integral do alumnado que inclúa unha convivencia harmónica e pacífica, baseada no diálogo, na 

solidariedade, no esforzo individual e colectivo e no exercicio das liberdades. Neste documento 

recollese un perfil de persoa que é a que se procura. Segundo Paulo Freire, “os homes fanse na 

palabra, no traballo, na acción e na reflexión” así pois, propón “o diálogo como esencia da 

educación, como práctica da liberdade para a busca do coñecemento”. 
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Nun contexto onde é tan importante a opinión da sociedade acerca dos procesos que se dan, 

debemos formar persoas que discutan, interesadas polos acontecementos da vida cotiá. 

Ademais, a participación de todos na realización de tarefas, como experiencias que os axuden a 

producir un pensamento crítico, é imprescindible para posicionarse e coñecer os distintos 

enfoques dun tema. A sociedade formada no diálogo debería practicar a comunicación en canto 

teña oportunidade. 

Precisamente para traballar este aspecto prático-dialóxico, o noso Departamento inclúe na 

programación a participación co alumnado en varias actividades para potenciar estas 

capacidades. En concreto, na Olimpíada de Filosofía de Galicia, nas modalidades de Disertación 

e Dilemas morais. Ademais contemplamos a posibilidade  de xestionar o club de debate.  

Concretando máis, os obxectivos perseguidos son:  

- Adquirir unha conciencia cívica responsable  

- Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma, e desenvolver o seu espírito crítico.  

- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

- Valorar o diálogo como vía para solucionar problemas e acercar posturas. 

- Ver ao outro/a no diálogo como parte da solución e non do problema. 

- Comprender que mediante a confrontación de ideas aprendo e crezo como persoa. 

-Rexeitar frontalmente a violencia e descalificación na relación cos/cas outros/as. 

- Lograr desenvolver unha exposición oral ben estruturada sobre un tema de actualidade o 

interese.  

- Participar nun debate organizado para o intercambio de opinións, manifestando respecto por 

outras opinións argumentadas como práctica para á vida. 

 

Contribución á consecución das competencias 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 

especificacións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  
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6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto desta materia potenciouse o desenvolvemento das competencias de comunicación 

lingüística, conciencia e expresións culturais e as competencias sociais e cívicas. 

Evidentemente, o resto das competencias tamén foron consideradas nestes materiais, 

particularmente o fomento da aprendizaxe autónoma (aprender a aprender). Para alcanzar unha 

adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse 

actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos 

resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Ademais, cabe recordar que serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de 

maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias 

clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

 

Comunicación lingüística 

Na medida que a filosofía é unha disciplina fundamentalmente racional, discursiva e conceptual, 

os estudantes deberán practicar a comprensión textual, a definición de termos específicos da 

materia, a expresión escrita, a adecuación a certos contextos de comunicación e a comunicación 

oral en debates e argumentacións na clase. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Na medida que a filosofía foi historicamente a nai de diferentes disciplinas científicas, e que 

tamén abordou cuestións como a estrutura do coñecemento científico e das consecuencias da 

tecnoloxía para a vida humana, esta competencia é crucial neste proxecto. Ademais, a lóxica, 

como disciplina que vincula filosofía e matemática, recibiu un coidadoso tratamento nunha 

unidade específica. 

 

Competencia dixital 

A competencia dixital trabállase fundamentalmente mediante a análise de produtos audiovisuais, 

películas en especial, que tratan temas que podemos vincular coas cuestións desenvolvidas en 

cada unidade. Por outra parte, tamén se intentou fomentar o uso de novas tecnoloxías na 

exposición didáctica e para iso preparáronse presentacións en formato PPT de cada unidade. 

 

Aprender a aprender  
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Foméntase a autonomía dos estudantes e o seu desenvolvemento como aprendices capaces de 

xerar novo coñecemento a partir dos contidos impartidos na clase. Así mesmo, na clase pódense 

traballar actividades orientadas a crear hábitos de esquematización, resumo e definición, que 

son básicos para posibilitar a autonomía no estudo. 

 

Competencias sociais e cívicas 

A función social da filosofía e a súa vinculación coa teoría da sociedade implican que a reflexión 

sobre os valores sociais e morais, os hábitos, etc., sexan parte ineludible do labor filosófico. Por 

unha parte, intentamos presentar nocións e teorías básicas relativas á natureza social do ser 

humano. Por outra, ademais, pretendeuse cultivar a capacidade de diálogo e entendemento a 

través de actividades participativas, como o debate. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Valores como o liderado, a creatividade, a iniciativa persoal ou a autonomía non son alleos á 

educación filosófica. Capacidades como a argumentación, o razoamento ou a exposición pública 

están ligadas ao fomento da iniciativa individual. Máis alá destes valores transversais, presentes 

en todas as unidades, o mundo da empresa e a economía recibe un tratamento específico 

nestes materiais. 

 

Conciencia e expresións culturais 

A importancia da cultura, a arte, a historia, etc., e a necesaria conciencia do seu valor tamén 

xogan un rol crucial neste proxecto de Filosofía de 1.º de Bacharelato. Mediante a análise de 

diferentes obras de arte, pretendemos incentivar a conciencia e o gusto estético. Polo demais, a 

conexión entre a Filosofía e o ámbito da cultura en xeral é evidente, e, por conseguinte, é 

necesario fomentar unha actitude de respecto, tolerancia e coñecemento do amplo patrimonio 

cultural que constitúe a nosa forma de vida 

 

Contidos mínimos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias. 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Unidade 1: A Disertación como modo de filosofar. 
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CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

Prácticas dalóxicas para cambiar o 

mundo: L.Rawls e J. Habermas. 

 

Usar a oratoria como un 

instrumento ético para a 

construción ou aproximación 

colectiva á verdade. 

Comprender a actualidade das 

propostas de Rawls e 

Habermas para un proxecto 

global en consonancia cos 

dereitos humanos. 

Desenvolver simulacros dos escenarios 

propostos por Ralws e Habermas. 

Comparar analiticamente as dúas propostas. 

CCL 

CAA 

 Que penso? Que quero dicir? Como o 

fago? 

 

 

Empregar recursos propios da 

argumentación. 

Seleccionar as ideas máis 

adecuadas e organizalas nunha 

estrutura ordenada e eficaz. 

 

Emprega con propiedade os recursos propios 

da argumentación. 

Organiza os contidos nunha estrutura clara e 

eficaz, na que se observa unha introdución, 

unha conclusión e un desenvolvemento 

coherente do corpo do discurso 

 

CLL 

CAA 

Documentación e investigación. 

Alfabetización mediática. 

Tipos de fontes documentais. Criterios 

de selección. 

Estratexias de procura. 

Identificar e manexar fontes 

documentais. 

Obter e organizar a información 

para afondar no coñecemento 

do tema do discurso, mediante 

a documentación e a 

investigación 

Selecciona as fontes documentais máis 

acaídas e as súas propias vivencias para 

extraer contidos e ideas variadas relacionadas 

co tema do discurso. 

Organiza os datos para o seu tratamento 

facendo uso das técnicas de traballo 

intelectual. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Que é unha disertación e a súa 

estrutura. 

 

Organiza a información e as 

ideas segundo a estrutura da 

disertación. 

Selecciona información de xeito critico e 

estrutura o seu pensamento nunha 

disertación. 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Como expoñer ante público unha 

disertación. 

 

Controlar a conduta asociada ás 

emocións positivas e negativas 

ante situacións comunicativas 

con público. 

Pronunciar con corrección, 

claridade e expresividade e 

emprega a expresividade 

corporal. 

. Elaborar textos para intervir en 

ámbitos de participación social, 

reais ou simulados, con 

respecto polas normas de 

convivencia e procurando a 

resolución pacífica dos conflitos. 

Participación na Olimpíada 

filosófica de Galicia. 

. Recoñece as emocións (medo escénico, 

inseguridade, nerviosismo, etc.) como unha 

manifestación natural da exposición perante o 

público. 

Pronuncia con corrección e claridade un texto 

de creación propia. Manexa correctamente a 

expresión corporal. 

Presenta proxectos, achegas, opinións ou 

refutacións en ámbitos orais diversos reais ou 

ficticios. 

CSC 

CSIEE 

CD 

CCL 

 



 

84 

 

Unidade 2: O dilema moral. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

Que é un dilema moral, a súa 

estrutura. 

 

  CCL 

CMCCT 

CAA 

Grandes dilemas filosóficos: o barco 

de Teseo, o dilema do tranvía, el 

adiviñanza de Epicuro... 

 

Recoñecer dilemas morais 

históricos e analizalos. 

Proxectar os dilemas morais na actualidade  

Como expoñer ante publico un dilema 

moral. 

 

. Controlar a conduta asociada 

ás emocións positivas e 

negativas ante situacións 

comunicativas con público. 

. Pronunciar con corrección, 

claridade e expresividade e 

emprega a expresividade 

corporal. 

. Elaborar textos para intervir en 

ámbitos de participación social, 

reais ou simulados, con 

respecto polas normas de 

convivencia e procurando a 

resolución pacífica dos conflitos 

. Recoñece as emocións (medo escénico, 

inseguridade, nerviosismo, etc.) como unha 

manifestación natural da exposición perante o 

público. 

Pronuncia con corrección e claridade un texto 

de creación propia. Manexa correctamente a 

expresión corporal. 

. Presenta proxectos, achegas, opinións ou 

refutacións en ámbitos orais diversos reais ou 

ficticios. 

CSC 

CSIEE 

CD 

 

Unidade 3: O Debate. 

CONTIDOS MÍNIMOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COM. 

CLAVE 

Debate/diálogo  filosófico segundo 

Sócrates 

D 

Usar o debate como un 

instrumento ético para a 

construción ou aproximación 

colectiva á verdade. 

Reproducir a maiéutica en debates sobre 

cuestión de actualidade 

Emprega nun discurso as estratexias da 

retórica e da oratoria de maneira ética e 

honesta, recoñecendo as debilidades do 

razoamento propio e valorando as achegas do 

razoamento alleo 

CSC 

CSIEE 

CAA 

Estrutura e elementos. 

 

Aprender a construír un 

discurso para un debate  

 

Facer guións con ideas a favor e en contra 

para debatir. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

 

Realización de un debate. Controlar a conduta asociada ás 

emocións positivas e negativas 

ante situacións comunicativas 

con público. 

. Pronunciar con corrección, 

claridade e expresividade e 

Recoñece as emocións (medo escénico, 

inseguridade, nerviosismo, etc.) como unha 

manifestación natural da exposición perante o 

público. 

Pronuncia con corrección e claridade un texto 

de creación propia. Manexa correctamente a 

CSC 

CSIEE 

CD 

CAA 
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emprega a expresividade 

corporal. 

. Elaborar textos para intervir en 

ámbitos de participación social, 

reais ou simulados, con 

respecto polas normas de 

convivencia e procurando a 

resolución pacífica dos conflitos. 

Controla os tempos dos 

debates, escoita aos demais e 

rebate as súas opinións. 

expresión corporal. 

. Presenta proxectos, achegas, opinións ou 

refutacións en ámbitos orais diversos reais ou 

ficticios. 

- Debate cos demais e chega a conclusións 

argumentadas 

 

Contidos mínimos 
 
Unidade 1: A Disertación como modo de filosofar. 

-Prácticas dislóxicas para cambiar o mundo: L.Rawls e J, Habermas. 

- A Disertación como modo de filosofar. 

- Que penso? Que quero dicir? Como o fago? 

- Que é unha disertación e a súa estrutura. 

- Como expoñer ante público unha disertación. 

 

Unidade 2: O dilema moral 

- Que é un dilema moral, a súa estrutura. 

- Grandes dilemas filosóficos: o barco de Teseo, o dilema do tranvía, el adiviñanza de Epicuro... 

- Estrutura dun dilema. 

- Como expoñer ante público un dilema moral. 

 

Unidade 3: O debate 

- Debate filosófico segundo Sócrates 

- Estrutura e elementos. 

- Realización de un debate. 

 
Temporalización. 
1ª Avaliación: Unidades 1. 

2ª avaliación: Unidades 2. 

3ª avaliación: Unidades 3 
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Criterios, procedementos e instrumentos de avaliación. 
Poden resumirse nos seguintes puntos: 

 

1. Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos temas  propostos. 

Así, como lelos e analizalos tanto oralmente como por escrito. Este criterio pretende avaliar a 

capacidade para incorporar información, de forma autónoma. O grao de competencia lectora e 

outras destrezas intelectuais como a capacidade de análise e síntese. 

2. Identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os temas propostos, utilizando o 

vocabulario correctamente. Con este criterio trátase de poñer a proba a capacidade do alumno/a 

para elaborar ideas, argumentalas e defendelas.  

3. Debater e argumentar de xeito que se incorporen os novos coñecementos sobre a disertación, 

o dilema e o debate.  

 

Procedementos para avaliar 

A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é unha 

tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 

sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención dos 

obxectivos propostos. Ao ser esta unha materia eminentemente procedimental, a avaliación debe 

adaptarse a isto. 

Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en conta, sobre todo, os 

seguintes aspectos:  

a) A asistencia a clase, a atención e a participación na mesma.  

b) A calidade na realización das tarefas encomendadas.  

c) No caso de que as tarefas sexan realizadas en grupo valorarase, ademais da calidade das 

mesmas, a actitude de colaboración e de diálogo que manteña no traballo do mesmo. 

 d) Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, os alumnos terán que realizar unha 

proba escrita ou por avaliación, na que terán que demostrar que son capaces de elaborar unha 

disertación, dilema ou debate. Realizarán ademais a exposición oral da mesma. 

e) Orientacións para as puntuacións das exposicións orais dos traballos. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 100% 

PUNTUACIÓN 

 50% 

PUNTUACIÓN 

 25% 
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CREATIVIDADE 

(25%) 

Usa elementos 

audiovisuais (power 

point, youtube, etc) 

Usa algún soporte 

visual (lousa, 

fotocopias…) 

Sen soporte visual 

CLARIDADE 

(25%) 

-Claridade na 

exposición: da a 

impresión de orde e 

organización. 

-É atractivo e 

interesante. 

-Tenta estar organizado 

pero é un pouco 

confuso. 

-A exposición é 

atractiva ou 

interesante. 

-Carece de orde e 

organización. 

-Ritmo inadecuado, 

pouco interesante. 

HABILIDADES 

ORAIS (25%) 

-Non le (ou apenas), a 

exposición está 

preparada. 

-Atrae a atención. 

-Ten capacidade de 

crear debate 

-Le de cando en vez 

-Atrae a atención por 

momentos. 

-Le todo. 

-A exposición non é 

atractiva. 

CONTROL DO 

TEMPO (25%) 

-Axústase ao tempo 

-É capaz de distribuír 

ben o tempo de 

exposición. 

Párase en exceso ou 

demasiado pouco 

nalgunha parte da 

exposición 

Non se axusta ao 

tempo, por exceso ou 

por defecto. 

 

 

Criterios de cualificación. 

En cada avaliación realizarase cando menos un traballo escrito coa súa exposición, sexa 

individual ou en grupo. A nota da avaliación é a media ponderada dese traballo e do traballo na 

clase. Entre os dous traballos ponderarán o 70% da nota e o 30 % restante será para traballos 

menores, participación en clase, etc. De haber un só exame/traballo,  representará como mínimo 

un 70% da cualificación final.  

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10. O aprobado é un 5. Se a profesora o considera 

axeitado pódese facer media con 4. 

 

Criterios de recuperación. 

 Ao finalizar a avaliación ou do curso o alumnado que non supere os criterios de avaliación cun 5 

terá dúas opcións, a criterio da profesora: 

a)repetir os traballos, exercicios e probas que resultaran suspensas, tras orientar en que 

consistiron os fallos e como emendalos.  

b) facer un exame da materia. 
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Metodoloxía .  
As orientacións metodolóxicas propostas a continuación apuntan á potenciación e consolidación 

de competencias traballadas xa en etapas educativas anteriores. De acordo con este criterio, as 

metodoloxías concretas empregadas polo profesorado nesta materia deberán orientarse a: 

 

Potenciar unha autonomía progresiva, por parte das alumnas e dos alumnos, na obtención, 

análise e procesamento da información referida ás cuestións e problemas propostos. 

 

Promover o diálogo e o debate horizontal entre iguais como un medio para desenvolver 

estratexias de conceptualización, comunicación e empatía intelectual e emocional. 

 

Ofrecerlles ás alumnas e aos alumnos instrumentos e estratexias de autoanálise e 

autoavaliación para detectar os avances e carencias no proceso de aprendizaxe. 

Cómpre pór o acento na orientación metodolóxica do tratamento da oratoria nas aulas.  

En primeiro lugar, o traballo debe ser fundamentalmente práctico: poucos contidos de carácter 

conceptual e moitas actividades que permitan desenvolver as destrezas fundamentais 

vinculadas coa materia, nomeadamente aquelas que teñen que ver coa oralidade, sen perder 

nunca de vista a necesidade de establecer un clima de confianza e seguridade que favoreza a 

expresión do alumnado. 

En segundo lugar, débese fomentar o traballo cooperativo, pois facilita a implicación do 

alumnado, permite desenvolver as competencias lingüística, social e cívica a través da 

interacción, e propicia a creación dun clima adecuado para a autoavaliación e a coavaliación.  

En terceiro lugar, resulta imprescindible a coordinación e o traballo interdisciplinar con outras 

materias: moitas das habilidades desta materia son comúns a outras (xestión da información, 

comprensión de lectura, escoita comprensiva, expresión escrita, etc.), polo que o tratamento 

integrado destes elementos competenciais suporá un mellor aproveitamento do tempo e 

redundará en beneficio da aprendizaxe do alumnado.  

En cuarto e último lugar, a metodoloxía de traballo por proxectos, sempre orientada á acción, á 

integración coherente de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes, e á creación dun 

produto real (un concurso de debate, a organización de conferencias ou presentacións, etc.), 

parece adecuada para mobilizar todos os elementos curriculares da materia. 

Materiais e recursos didácticos  
Por determinar. 
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Actividades extraescolares  
Primeiro trimestre: Charla sobre como facer unha presentación en publico. 

Segundo trimestre: Intentarase a participación Club de debate e na Olimpíada Fifosofica na 

modalidade de dilema moral 

 

 

ANTROPOLOXÍA 1º BACHARELATO. 

 

Contidos mínimos de antropoloxía. 
Bloque  1. A antropoloxía como campo de estudo 

 

- Características, obxecto e método dos estudos antropolóxicos. 

- Principais ramas da antropoloxía. 

- Relación da antropoloxía con outras ciencias humanas. 

 

Bloque 2. A persoa humana 

 

- Fundamento biolóxico da cultura. O proceso de hominización. 

- A teoría da unidade da especie humana no evolucionismo. 

- Raza, cultura, herdanza e medio. 

- Natureza, cultura e sociedade. 

- Interiorización de valores e patróns culturais. 

- A diversidade cultural. 

- A racionalidade e as lóxicas culturais. Alteridade e unidade das culturas. 

-O cambio cultural. Diversidade e progreso. 

 

Bloque 3. Palabras e símbolos 

 

- A cultura como orde simbólica. 

- Símbolos e comunicación. 

- Linguaxe e cultura. Comunidades lingüísticas. 

- O poder das palabras e os nomes. Linguaxe e poder. 

- A arte e as súas implicacións socioculturais 

- Mito, rito, maxia e relixión. 
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- O saber e a educación. 

 

Bloque 4. Relacións interpesoais e organización social 

 

- Espazo e parentesco. A pertenza a un contexto social. Os roles. 

- Conflito e orde. Manexo do conflito. 

- A base das institucións legais. 

- As sociedades pre-estatais. A política no Estado. 

- A desigualdade. Os efectos do colonialismo sobre as sociedades primitivas. Descolonización e 

dependencia. 

- A sociedade global. 

 

Bloque 5. Natureza humana, liberdade e dignidade 

 

- A estrutura específica do ser humano. Indeterminación, liberdade. 

- A dimensión temporal da vida humana: tempo, vida e historia. A conciencia da morte. 

- Do pracer e a dor ao sentimento moral. O descubrimento do outro e a conciencia moral. 

Sentimentos e teorías. 

 

Criterios de procedementos e instrumentos de avaliación en antropoloxía. 
1. Relacionar a información procedente de diversas áreas do saber para comprender as 

características que definen a especie humana e as variantes das distintas poboacións. 

Preténdese comprobar a capacidade do alumnado para identificar os diferentes factores que 

confluíron no proceso de hominización desmontando os prexuízos raciais. 

 

2. Identificar e explicar os distintos elementos e estruturas que conforman unha cultura. Con este 

criterio preténdese comprobar se as alumnas e os alumnos son quen de identificar os 

compoñentes máis relevantes dunha cultura; así mesmo se comprende os mecanismos 

explicativos do cambio cultural. 

 

3. Describir, analizar e explicar, usando conceptos adecuados, algún elemento cultural do seu 

contorno, e comparalo con outras manifestacións culturais, establecendo semellanzas e 

diferenzas. Preténdese comprobar con este criterio a capacidade do alumnado para transferir o 
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aprendido ao ámbito próximo, reflexionar sobre un feito cultural determinado, evitando 

simplificacións. 

 

4. Participar en debates sobre cuestións de actualidade, relativas ás relacións entre distintos 

modos de vida, usando un vocabulario apropiado e argumentos pertinentes. Preténdese verificar 

a capacidade do alumnado para interesarse polos problemas suscitados pola convivencia entre 

persoas de distintas culturas, así como para adoptar posturas de respecto e tolerancia. Búscase, 

así mesmo, comprobar a súa capacidade de achegar argumentos.  

 

5. Elaborar un traballo de investigación sobre algún aspecto cultural do contorno. Con este 

criterio comprobarase a capacidade de utilizar a reflexión, contrastar opinións, chegar a 

conclusións e resumir os coñecementos adquiridos a través de métodos e técnicas de traballo 

específicos na investigación antropolóxica. 

 

Orientacións para as puntuacións das exposicións orais dos traballos: 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 100% 

PUNTUACIÓN 

 50% 

PUNTUACIÓN 

 25% 

CREATIVIDADE 

(25%) 

Usa elementos 

audiovisuais 

(power point, 

youtube, etc) 

Usa algún 

soporte visual 

(pizarra, 

fotocopias…) 

Sen soporte 

visual 

CLARIDADE 

(25%) 

-Claridade na 

exposición: da a 

impresión de 

orde e 

organización. 

-É atractivo e 

interesante. 

-Tenta estar 

organizado pero 

é un pouco 

confuso. 

-A exposición é 

atractiva ou 

interesante. 

-Carece de orde 

e organización. 

-Ritmo 

inadecuado, 

pouco 

interesante. 

HABILIDADES 

ORAIS (25%) 

-Non le (ou 

apenas), a 

exposición está 

preparada. 

-Le de cando en 

vez 

-Atrae a atención 

por momentos. 

-Le todo. 

-A exposición non 

é atractiva. 
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-Atrae a atención. 

-Ten capacidade 

de crear debate 

CONTROL DO 

TEMPO (25%) 

-Axústase ao 

tempo 

-É capaz de 

distribuir ben o 

tempo de 

exposición. 

Párase en 

exceso ou 

demasiado pouco 

nalgunha parte 

da exposición 

Non se axusta ao 

tempo, por 

exceso ou por 

defecto. 

 

 

Criterios de cualificación 
 A cualificación obterase principalmente a partir de traballos individuais, en grupo, exposicións na 

clase, lecturas propostas ou outros tipos de actividades que xurdan no dinamismo do curso. En 

todo caso, os principais indicadores da cualificación serán os traballos monográficos e/ou as 

probas escritas realizadas (mínimo un 80%); en segundo lugar, a participación na clase, 

especialmente no traballado coa prensa escrita e os debates. 

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 e terán en conta os seguintes criterios para a 

súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, 

aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior 

profundidade estes criterios: 

 

 

 

 

 

Criterios Suspenso  

(1-2-3-4) 

Aprobado 

 (5-6) 

Notable 

 (7-8) 

Sobresaínte  

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou 

non está 

tratado ou o 

fai 

O tema está 

tratado e da 

resposta aínda 

que sen 

O tema está 

tratado e 

centrado na 

cuestión 

O tema está 

tratado e 

centrado na 

cuestión 
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insuficiente

mente. A 

información 

ten 

incorrección

s e non é 

clara ou non 

está del 

todo 

centrada no 

tema 

considerado

. 

afondar. A 

información 

non sempre foi 

presentada de 

forma clara e 

concisa. 

principal. A 

maior parte da 

información é 

clara, precisa e 

minuciosa. 

principal. Toda a 

información é 

clara, precisa e 

minuciosa. 

Redacción, 

organización. 

Moitos erros 

de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. 

A 

información 

non é 

relevante e 

non está 

organizada 

de forma 

coherente 

en gran 

parte do 

escrito. 

Poucos erros 

de gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

suficientemente 

relevante e 

está 

organizada 

unha forma 

correcta. 

Case non hai 

erros de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

relevante e 

está ben 

organizada. 

Non hai erros 

de gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

relevante e a 

organización é 

moi boa, 

facilitando a 

comprensión do 

tema. 

Presentación Mala 

presentación

. 

Presentación 

aceptable. 

Boa 

presentación. 

Moi boa 

presentación. 

Comprensión Non parece Demostra un Demostra un Demostra un 
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do tema. comprender 

o tema. Ás 

veces 

reproduce 

parágrafos 

do libro pero 

sen 

comprensió

n e sen 

relación. 

entendemento 

de partes do 

tema. Hai 

estudo, pero 

falta o anúlese 

o as relación. 

bo 

entendemento 

do tema. Non 

hai unha mera 

reprodución 

dun tema. Fai 

relacións. 

completo e 

profundo 

dominio do 

tema. Non 

reproduce 

senón que 

analiza e fai 

relacións. 

Vocabulario. Usa 

palabras ou 

frases que 

non se 

entenden. 

Usa 

vocabulario 

específico 

relativamente 

apropiado 

Usa 

vocabulario 

específico 

apropiado. 

Usa vocabulario 

específico 

apropiado e 

amplo. 

 

Considérase superada a materia a partir de 5. Os alumnos e alumnas que non acaden esta 

cualificación realizarán a tarefa indicada polo profesor ou profesora co fin de mellorar os 

resultados. 

 

2º BACHARELATO: HISTORIA DA FILOSOFÍA. 

Obxectivos 
O desenvolvemento da materia ha de contribuír a que os  alumnos e alumnas adquiran as 

seguintes capacidades: 

Coñecer e comprender os diferentes períodos nos que se divide a historia da filosofía (situación 

histórica, temas, autores, escolas) . 

Comprender a conexión entre os problemas expostos e as teorías propostas con outras 

manifestacións teóricas e prácticas do contexto histórico (socioeconómico, político, científico e 

artístico) onde foron enunciados. 

Comprender a historia da filosofía como un avance en espiral, onde os problemas son  

retomados cun crecente nivel de radicalidade metodolóxica. 

Recoñecer e situar os problemas filosóficos fundamentais que ocuparon aos filósofos ao longo 

da historia e recoñecer a súa transcendencia para a comprensión do mundo actual. 
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Aprender a ler e comentar textos filosóficos establecendo entre eles un diálogo   crítico que leve 

á súa interpretación e á súa comparación coa postura defendida noutros textos de diferente 

autoría acerca dos mesmos temas. 

Asimilar comprensivamente os conceptos filosóficos máis importantes e utilizalos como 

ferramentas intelectuais que permitan formular e explicar adecuadamente cuestións tanto 

humanísticas como científicas. 

Aprender a analizar e expoñer adecuadamente, de modo oral e escrito, os problemas e as 

teorías filosóficas estudadas prestando especial interese ao rigor conceptual e lóxico.  

Desenvolver e consolidar a actitude crítica ante opinións contrapostas, someténdoas a unha 

reflexión racional, e analizar os conceptos previos, prexuízos e posicións ideolóxicas que poidan 

existir como condicionantes. 

Comprender e valorar o desenvolvemento das ideas como un continuado esforzo racional e 

comprender e valorar o diálogo racional e a súa orixe. 

Apreciar a lectura como medio de enriquecemento persoal e desenvolver un hábito inquisitivo e 

analítico en relación coa información recibida na vida cotiá.  

 

Competencias clave 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento das competencias clave do bacharelato pola súa 

propia natureza e polo xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento persoal e social 

como cidadán ou cidadá, así como o desenvolvemento profesional no futuro, xa que, como 

materia terminal do bacharelato, adquire tamén a dimensión de propedéutica para un amplo 

abano de estudos e profesións posteriores. Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás 

alumnas de bacharelato contribuír á consecución das seguintes competencias: 

a) A competencia en comunicación lingüística, a través de disertacións, argumentacións, 

análises de textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, 

ensaios filosóficos, etc. 

b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de 

aprendizaxe da materia que poñen o alumnado en relación co proceso de formación e 

transformación da sociedade humana desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus 

problemas e as respostas que se deron ao longo da historia. 

c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender 

por si mesmo, ao consolidar esta faceta noutros ámbitos, así como de cara ao futuro. Xa que 

logo, pídese reflexionar, aprender en equipo, comprender e explicar, etc. 
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d) A competencia dixital desenvólvese realizando traballos colectivos a través da TIC, utilizando 

ferramentas informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc. 

e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións 

culturais, xa que se recorre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, 

facendo unha revisión das súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel histórico. 

 

Contidos, criterios de avaliación, estándares e competencias 
 

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Contidos transversais  

Comentario de texto.  

 

Realizar a análise de 

fragmentos dos textos máis 

salientables da historia da 

filosofía, e ser capaz de 

transferir os coñecementos 

a outros/as autores/as ou 

problemas. 

Comprende o sentido global 

dos textos máis salientables  

CCL 

Analiza as ideas do texto, 

identificando a conclusión e 

os conceptos e as ideas 

relevantes. 

CAA 

CCL 

Diálogo filosófico.  Argumentar con claridade e 

capacidade crítica, 

oralmente e por escrito, as 

súas propias opinións sobre 

os problemas fundamentais 

da filosofía.  

Argumenta as súas propias 

opinións con claridade e 

coherencia, tanto oralmente 

como por escrito. 

 

CCL 

CSIEE 

CSC 

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga  

Orixe da filosofía grega. Os 

presocráticos. 

 Dialéctica socrática. 

Convencionalismo 

democrático e relativismo 

dos sofistas 

Platón: ontoloxía e 

coñecemento; concepción 

dualista do ser humano; 

dimensión antropolóxica e 

política da virtude; o autor e 

o seu contexto. 

Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e comprender o 

primeiro gran sistema 

filosófico, o de Platón e o 

xiro antropolóxico de 

Sócrates e os Sofistas. 

 Utiliza conceptos de Platón. CCL 

Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral como na escrita, as 

teorías fundamentais da 

filosofía de Platón.  

CCL 

Aristóteles: metafísica, física, 

coñecemento, ética 

eudemonista e política. 

Comparación coa filosofía 

platónica. O autor e o seu 

Entender o sistema teleolóxico 

de Aristóteles, en relación 

co pensamento de Platón. 

Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral coma na escrita, as 

teorías fundamentais de 

Aristóteles.  

 

CCL 
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

contexto. Estima e razoa o esforzo da 

filosofía de Aristóteles por 

contribuír ao 

desenvolvemento do 

pensamento occidental.. 

CMCCT 

 

Doutrinas éticas helenísticas: 

Epicureísmo, Estoicismo e 

Escepticismo. 

 

Coñecer as escolas éticas 

xurdidas no helenismo. 

Describe as respostas das 

doutrinas éticas 

helenísticas. 

CMCCT 

 

Bloque 3. A filosofía medieval  

B3.1. Cristianismo e filosofía. 

Agostiño de Hipona: teoría 

da iluminación, filosofía da 

historia, o problema da 

certeza e a defensa da 

liberdade. 

 

Explicar a orixe do 

pensamento cristián e o seu 

encontro coa filosofía a 

través das ideas 

fundamentais de Agostiño 

de Hipona. 

Explica o encontro da filosofía 

e a relixión cristiá nas súas 

orixes, a través das teses 

centrais do pensamento de 

Agostiño de Hipona. 

CCEC 

 

Escolástica medieval. Tomé de 

Aquino: relacións de razón e 

fe. Vías para a 

demostración da existencia 

de Deus. Lei moral.  

Coñecer a síntese de Tomé de 

Aquino, en relación co 

agostinismo, a filosofía 

árabe e xudía, e o 

nominalismo 

Define conceptos de Tomé de 

Aquino. 

CCL 

 

Crise da Escolástica no século 

XIV: nominalismo de 

Guillerme de Ockham. 

Relacións entre razón e fe. 

Novo pulo para a ciencia. 

Coñecer algunha das teorías 

centrais do pensamento de 

Guillerme de Ockham. 

 Coñece as teses centrais do 

nominalismo de Guillerme 

de Ockham e a súa 

importancia para a entrada 

na modernidade. 

CCEC 

 

 

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración  

A filosofía no Renacemento. 

Humanismo: novo concepto 

sobre a natureza humana.  

 F. Bacon. Os prexuízos na 

investigación do 

coñecemento.  

Implicacións da revolución 

científica. 

Realismo político de 

Maquiavelo. 

Comprender a importancia do 

xiro do pensamento 

occidental que se deu no 

Renacemento e que anticipa 

a modernidade, valorando a 

investigación dos prexuízos 

do coñecemento de F. 

Bacon e coñecer as teses 

fundamentais do realismo 

político de N. Maquiavelo. 

Comprende a importancia 

intelectual do xiro do 

pensamento científico que 

se deu no Renacemento. 

CMCCT 

 

 

Explica as ideas ético-políticas 

fundamentais de N. 

Maquiavelo. 

CSC 

Descartes: O método, o 

"cogito"  e o dualismo 

antropolóxico. 

 

Entender o racionalismo de 

Descartes. 

 Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral coma na escrita, as 

teorías fundamentais da 

filosofía de Descartes. 

CCL 
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

Hume: o coñecemento, crítica 

á causalidade e á 

substancia. Emotivismo 

moral.  

Locke: liberalismo político. 

Coñecer o empirismo de 

Hume en relación co 

liberalismo político de 

Locke. 

Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais de Hume. 

 

CMCCT 

 

Coñece e explica as ideas 

centrais do liberalismo 

político de Locke. 

CSC 

Valora o esforzo da filosofía de 

Hume por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios socioculturais 

da Idade Moderna,. 

CSC 

A Ilustración francesa. 

Rousseau: a crítica social, a 

crítica á civilización, o 

estado de natureza, a 

defensa do contrato social e 

a vontade xeral. 

 

B4.4. Coñecer os principais 

ideais dos ilustrados 

franceses, afondando no 

pensamento de J.J. 

Rousseau. 

HFB4.4.1. Comprende os 

ideais que impulsaron os 

ilustrados franceses, e sobre 

todo, de Rousseau. 

 

CSC 

Idealismo transcendental. 

Kant: as facultades e límites 

do coñecemento. 

Lei Moral e paz perpetua. 

 

Comprender o idealismo 

crítico de Kant, en relación 

co racionalismo de 

Descartes, o empirismo de 

Hume e a filosofía ilustrada 

de Rousseau. 

Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral coma na escrita, as 

teorías fundamentais da 

filosofía de Kant. 

CCL 

Describe a teoría política de 

Rousseau, identificando os 

problemas da filosofía 

moderna e relacionándoa 

coas solucións achegadas 

por Kant. 

CCL 

Bloque 5. A filosofía contemporánea  

Marx: o materialismo histórico, 

a crítica ao idealismo, á 

alienación e á ideoloxía, e a 

súa visión humanista do 

individuo. 

Relación de Marx cos 

problemas da filosofía 

contemporánea.  

Entender o materialismo 

histórico de Marx, en 

relación co idealismo de 

Hegel e con Feuerbach, e 

valorar a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas 

e nos cambios 

socioculturais da Idade 

Coñece e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral coma na escrita, as 

teorías fundamentais da 

filosofía de Marx. 

CCL 

Identifica os problemas da 

filosofía contemporánea en 

relación coas solucións 

CSC 

 



 

99 

 

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Contemporánea. achegadas por Marx. 

Nietzsche: crítica á metafísica, 

á moral e á ciencia; a 

verdade como metáfora. 

O superhome, como resultado 

da inversión de valores. 

 

Comprender o vitalismo de 

Nietzsche.  

Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de 

Nietzsche.  

CCL 

Valora a vixencia de moitas 

das ideas deste autor na 

actualidade. 

CCEC 

CSC 

Filosofía española. Ortega y 

Gasset. 

 Entender o raciovitalismo de 

Ortega y Gasset en relación 

con figuras da filosofía 

española, como Unamuno, 

e do pensamento europeo. 

Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe 

oral coma na escrita, as 

teorías fundamentais da 

filosofía e da análise social 

de Ortega y Gasset. 

CCL 

CSC 

Filosofía crítica da escola de 

Frankfurt. A crítica a razón 

ilustrada e á idea de 

progreso. 

Racionalidade dialóxica de 

Habermas: os intereses do 

coñecemento e a acción 

comunicativa. 

Pensamento postmoderno. 

Coñecer as teses 

fundamentais da crítica da 

Escola de Frankfurt, 

analizando a racionalidade 

dialóxica de Habermas. 

Coñecer as teses máis 

definitorias do pensamento 

postmoderno. 

Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías da filosofía 

de Habermas,  

CSC 

CCL 

Identifica as respostas da 

filosofía crítica da escola de 

Frankfurt. 

CAA 

 Estima o esforzo da filosofía 

de Habermas e do 

pensamento postmoderno 

por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea. 

CSC 

 

 

Contidos mínimos de Historia da Filosofía. 
Considéranse imprescindibles para superar a materia a adquisición dos seguintes contidos, que 

se desenvolverán segundo o currículo da materia: 

FILOSOFÍA ANTIGA I: 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do sistema platónico de pensamento, 

concretamente mediante a asimilación dos factores socio-históricos e     culturais que 

favoreceron o xurdimento da filosofía no marco da polis grega, as características e diferenzas 
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dos antecedentes presocráticos, especialmente Heráclito, Parménides e Anaxágoras e, por 

último, a través da comparación das visións dos sofistas e Sócrates en torno ao ser humano e a 

sociedade. 

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento platónico e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos deste autor. Os aspectos da filosofía platónica que han de ser asimilados son:  

A teoría platónica das ideas:  

  Mundo sensible e mundo intelixible.  

  Graos de coñecemento.  

A concepción política de Platón:  

  Antropoloxía platónica  

  Vinculación da alma á cidade.  

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento platónico con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental.  

 

FILOSOFÍA ANTIGA II:  

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do sistema aristotélico de pensamento, 

concretamente mediante a distinción das  semellanzas e diferenzas entre a filosofía platónica e a 

aristotélica, a comprensión do proceso de abstracción fronte ao acceso dialéctico ás ideas de 

corte platónico, así como o contexto histórico do tránsito cara ao mundo helenístico.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento aristotélico e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos deste autor. Os aspectos da filosofía aristotélica que han de ser asimilados 

son:  

A teoría hylemórfica no seo da physis:  

  A kínesis ou cambio.Os principios do cambio.  

  A teoría causal.  

  Xerarquía de seres e modos de ser.  

  O motor inmóbil.  

A idea de cidadán en Aristóteles:  

  A ética aristotélica: ethos e praxe, o concepto de areté.  
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  A idea de polis e a condición de cidadán.  

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento aristotélico con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental.  

 

FILOSOFÍA MEDIEVAL 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento medieval, concretamente 

mediante a distinción das  semellanzas e diferenzas entre a filosofía grega e a relixión cristiá, a 

comprensión das principais ideas novas provenientes do cristianismo; así mesmo han de 

asimilarse os aspectos fundamentais das últimas etapas da Idade Media en relación ao 

pensamento tomista: a noción de Escolástica e o nacemento da Universidade, así como a 

recepción de Aristóteles, a través de Averroes e o averroísmo latino.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento medieval e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos de Agostiño de Hipona e Tomé de Aquino. Os aspectos do pensamento destes 

autores  que han de ser asimilados son:  

 

O problema entre razón e fe en Santo Agostiño e en San Tomé.  

Epistemoloxía agostiñana. 

Vías tomistas. 

Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé.  

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento medieval con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental.  

 

 FILOSOFÍA MODERNA I (Racionalismo e Empirismo) 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento moderno, primeiramente 

racionalista e empirista, en concreto mediante a asimilación da orixe da modernidade no 

Renacemento e o movemento relixioso da Reforma protestante, así como da conexión do 

empirismo e o racionalismo ca revolución científica. 

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento moderno de Racionalismo e Empirismo e relacione os 



 

102 

 

mesmos con algún dos máis relevantes textos de F. Bacon, Maquiavelo, Descartes, Hume e 

Locke. Os aspectos do pensamento destes autores  que han de ser asimilados son:  

Epistemoloxía de F. Bacon. 

Realismo político en Maquiavelo 

O problema do método: a idea de substancia en Descartes e o problema da veracidade divina.  

Fenomenalismo,  causalidade e emotivismo en Hume.  

A idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do novo estado burgués: a teoría do 

contrato social en Locke.  

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento moderno de Racionalismo e Empirismo con outros autores, correntes filosóficas ou 

épocas da Historia da Filosofía occidental.  

 

FILOSOFÍA MODERNA II (Rousseau e Kant) 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento moderno ilustrado, en 

concreto mediante a asimilación dos factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII 

conducen á Ilustración, das novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, 

civilización, natureza, así como as características fundamentais da razón ilustrada.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento moderno da Ilustración e relacione os mesmos con algún 

dos máis relevantes textos de Rousseau e Kant. Os aspectos do pensamento deste autor  que 

han de ser asimilados son:  

Ilustración francesa. Rousseau: a crítica social, a crítica á civilización, o estado de natureza, a 

defensa do contrato social e a vontade xeral. 

A idea kantiana de Ilustración.  

A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant.  

O formalismo moral.  

 

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento moderno da Ilustración kantiana con outros autores, correntes filosóficas ou épocas 

da Historia da Filosofía occidental.  

 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA I (Marx)  
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Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento marxiano, en concreto 

mediante a asimilación das influencias do socialismo utópico, da esquerda hegeliana e da 

Economía política no mesmo, a interiorización das implicacións da Revolución industrial e 

movemento obreiro, e a relación disto co nacemento das ciencias sociais.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento marxiano e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos de Marx. Os aspectos do pensamento deste autor  que han de ser asimilados 

son:  

 

O concepto de alienación.  

A análise da mercancía e o concepto de plusvalía.  

O materialismo histórico.  

 

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento marxiano con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental.  

 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA II  (Nietzsche) 

Coñecer e comprender o marco histórico e conceptual do pensamento nietzscheano, en 

concreto do novo marco científico (facendo fincapé no evolucionismo e positivismo) e da 

herdanza da Ilustración.  

 

Comprender e ser capaces de realizar unha composición que inclúa información sobre os 

diferentes elementos do pensamento nietzscheano e relacione os mesmos con algún dos máis 

relevantes textos de Nietzsche. Os aspectos do pensamento deste autor  que han de ser 

asimilados son:  

 

O método xenealóxico.  

Crítica da cultura occidental: O nihilismo.  

A vontade de poder e o Superhome.  

Expoñer con claridade e rigor conceptual as relacións (de semellanza ou diferenza) do 

pensamento nietzscheano con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da Historia da 

Filosofía occidental. 
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Filosofía española. Ortega y Gasset. 

Filosofía crítica da escola de Frankfurt. A crítica a razón ilustrada e á idea de progreso. 

Racionalidade dialóxica de Habermas: os intereses do coñecemento e a acción comunicativa. 

Pensamento postmoderno. 

 

Temporalización. 
1ª Avaliación: Filosofía antiga e medieval 

2ª avaliación: Filosofía moderna 

3ª avaliación: Filosofía contemporánea 

 
Metodoloxía. 
Levarase a cabo unha metodoloxía activa, flexible e aberta, na que teremos en conta os 

seguintes principios construtivistas: 

- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, o que significa considerar tanto as súas 

capacidades como os seus coñecementos. 

- Adaptación da axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado. 

- Potenciar o pensamento e traballo autónomos (aprender a aprender) fronte ao memorismo 

mecánico sen asimilación dos contidos. 

- Incitar a facer uso de técnicas de investigación e indagación activa. 

- Crear un espazo para o diálogo, a expresión e a crítica. 

- Realizar avaliacións que sirvan de punto de referencia á actuación docente (avaliar as 

aprendizaxes dos alumnos e alumnas sen esquecer a avaliación do propio proceso de 

ensinanza). 

 

En Historia da filosofía, as estratexias expositivas servirán para introducir os temas, serán útiles 

nos bosquexos panorámicos ou introdutorios, e no avance dos distintos contidos, non obstante 

tamén se tratará de implicar aos rapaces e rapazas de modo que "aprendan a aprender", para 

iso se realizarán exposicións, comentarios de textos, intervencións en debates e toda aquela 

técnica que promova a participación activa do alumnado. Todo o cal promoverá o interese e a 

motivación do alumnado, a exposición das súas opinións, a capacidade de argumentar, a 

pluralidade de ideas e a tolerancia e respecto a ideas que poidan enriquecer os seus puntos de 

vista. Vai ser prioritario o fomento de técnicas de traballo, para evitar a acumulación de 

información e favorecer o traballo diario; para iso elaboraranse mapas conceptuais, resumos, 
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esquemas, vocabulario, recensións, reflexións persoais, construirase un dicionario ou glosario de 

termos filosóficos, e potenciarase o diálogo crítico e razoado. 

 

 

Criterios de avaliación e cualificación en Historia da Filosofía. 
Os criterios de avaliación son  os recollidos no currículo de Historia da Filosofía: 

- Situar e contextualizar adecuadamente os principais filósofos estudados no seu marco histórico 

e filosófico. 

- Relacionar os problemas filosóficos estudados nos núcleos temáticos coas condicións 

históricas, sociais e culturais nas que xurdiron e ás que intentaron dar resposta. 

- Amosar e recoñecer a implicación dos sistemas filosóficos no desenvolvemento histórico das 

ideas e dos cambios sociais. 

- Analizar o contido e o método de exposición dun texto filosófico atendendo á identificación dos 

seus elementos fundamentais (problemas, conceptos e termos específicos) e da súa estrutura 

expositiva (teses, argumentos, conclusións). 

- Interpretar e comparar textos filosóficos en conexión co seu contexto teórico e social, e 

diferenciando as propostas que contén doutras posicións posibles sobre o mesmo tema. 

- Expoñer de modo claro e ordenado, as liñas fundamentais dos problemas e sistemas dos 

filósofos que se estudiaron de modo analítico. 

- Ordenar e situar cronoloxicamente as diversas interpretacións filosóficas analizadas no 

desenvolvemento dos núcleos temáticos, relacionándoas e sinalando a permanencia e 

historicidade das propostas filosóficas. 

- Utilizar de forma autónoma procedementos e técnicas adecuadas para a busca de información, 

selección e organización da mesma, así como para a planificación e correcta exposición dalgún 

traballo de carácter monográfico relativo a algún aspecto da historia do pensamento filosófico. 

- Incluír as propias opinións no debate dalgún problema do presente que suscite interese, 

relacionándoas coas posicións dos filósofos estudados en épocas pasadas. 

- Facer contrastacións argumentadas e ben fundadas sobre o que está vixente ou o que está 

caduco na actualidade. Neste sentido a visita a Atapuerca contribúe a facer unha análise 

holística sobre a cuestión básica da filosofía: que é o ser humano? 

 

Criterios de cualificación 
Avaliarase o cumprimento dos obxectivos propostos e a asimilación de contidos. A avaliación 

será continua, medirase o aprendido pola alumna ou alumno a través de distintas técnicas de 
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observación que faciliten a información correspondente ao seu progreso no proceso de 

aprendizaxe: 

 - Actitude do alumno ou alumna e grao de participación. 

 -Actividades propostas: realización de test, traballos escritos sobre fragmentos de libros 

ou películas, lecturas de  fragmentos ou capítulos  de obras  de  referencia dos filósofos 

explicados, comentarios de textos. 

 - Busca e análise de información complementaria. 

 - Intervencións dos rapaces e rapazas a través de debates e disertacións. 

 

O indicador principal da cualificación serán as probas escritas que se realizarán en cada 

trimestre, que determinarán de maneira principal a cualificación. As pobras escritas poderán 

consistir na realización dunha composición, un traballo ou outro tipo de proba.  Se o profesor/a o 

considera oportuno, faranse cuestións breves, deixando sempre o tempo necesario para facer o 

exame. Cando na  realización das probas non  se obteña como nota mínima un cinco, a 

avaliación se considerará suspensa. A media faise a partir de 4. 

Ao final de cada trimestre elaborarase unha nota ponderada, a través das cualificacións obtidas 

polo alumno ou alumna nas actividades e demais intervencións, aínda que o maior peso na nota 

final procederá das probas escritas (mínimo un 80%). 

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10 e terán en conta os seguintes criterios para a 

súa valoración. Distinguimos catro niveis que se corresponden coas notas de suspenso, 

aprobado, notable e sobresaínte. As notas numéricas de cada nivel saen de matizar con maior 

profundidade estes criterios.  

 

Criterios Suspenso  

(1-2-3-4) 

Aprobado 

 (5-6) 

Notable 

 (7-8) 

Sobresaínte  

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non 

está tratado ou o 

fai 

insuficientemente. 

A información ten 

incorreccións e 

non é clara ou 

non está del todo 

centrada no tema 

pedido. 

O tema está 

tratado e da 

resposta aínda 

que sen afondar. 

A información 

non sempre foi 

presentada de 

forma clara e 

concisa. 

O tema está tratado 

e centrado na 

cuestión principal. A 

maior parte da 

información é clara, 

precisa e minuciosa. 

O tema está tratado e 

centrado na cuestión 

principal. Toda a 

información é clara, 

precisa e minuciosa. 
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Redacción, 

organización. 

Moitos erros de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información non é 

relevante e non 

está organizada 

de forma 

coherente en gran 

parte do escrito. 

Poucos erros de 

gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

suficientemente 

relevante e está 

organizada unha 

forma correcta. 

Case non hai erros 

de gramática, 

ortografía ou 

puntuación. A 

información é 

relevante e está ben 

organizada. 

Non hai erros de 

gramática, ortografía 

ou puntuación. A 

información é relevante 

e a organización é moi 

boa, facilitando a 

comprensión do tema. 

Presentación Mala 

presentación. 

Presentación 

aceptable. 

Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 

do tema. 

Non parece 

comprender o 

tema. Ás veces 

reproduce 

parágrafos do 

libro pero sen 

comprensión e 

sen relación. 

Demostra un 

entendemento de 

partes do tema. 

Hai estudo, pero 

falta o análise o 

as relación. 

Demostra un bo 

entendemento do 

tema. Non hai unha 

mera reprodución 

dun tema. Fai 

relacións. 

Demostra un completo 

e profundo dominio do 

tema. Non reproduce 

senón que analiza e fai 

relacións. 

Vocabulario. Usa palabras ou 

frases que non se 

entenden. 

Usa vocabulario 

específico 

relativamente 

apropiado 

Usa vocabulario 

específico apropiado. 

Usa vocabulario 

específico apropiado e 

amplo. 

 

 

Criterios de recuperación 
Os alumnos/as que non acaden unha cualificación de 5 terán unha recuperación por avaliación, 

que poderá facerse ao final da avaliación ou a final do curso. As alumnas e alumnos que non 

superen estas probas, cun máximo de dous autores suspensos, contarán cunha nova 

posibilidade en xuño. Se non superaran esta proba teñen outra opción en setembro, onde se 

realizará unha proba global do temario sobre os contidos mínimos da materia. Considerarase 

imprescindible a madurez á hora de redactar, o rigor conceptual, a capacidade crítica, a 

comprensión dos textos, e a asimilación dos contidos mínimos do programa. 

 
Materiais e recursos didácticos de historia da filosofía 
Dado o prezo elevado dos manuais de texto, o departamento decidiu non ter libro obrigatorio. 

Recomendaranse os manuais de Mc Graw Hill e de Educalia, aínda que podería valer calquera 

outro do que dispoñan os alumnos.  Utilizarase a páxina web Oráculo de Delfos: 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/caminos_felicidad/oraculo_3_

0.html 

 

As profesoras verán a posibilidade de proporcionar apuntes, admitindo os diferentes libros aos 

que o alumado teña acceso. Ademais, daráselles facilidade para acceder a aqueles libros de 

texto de que dispón o departamento, para que poidan consultar temas con máis profundidade, 

ou manexar outras fontes para ampliar ou acadar calquera tipo de información. 

Así mesmo, o profesorado entregará fotocopias e apuntes ao alumnado cando o estime 

conveniente. A información publicase puntualmente no blog do departamento: 

http://filolandra.blogspot.com.es/ 

 

Os rapaces e rapazas deberán contar cunha carpeta ou caderno no que se incluirá: 

-  Apuntes tomados da explicación en clase. 

- Vocabulario  ou glosario dos termos  filosóficos significativos de cada autor e as súas 

definicións. 

-  Información que eles mesmos recollan doutras fontes. 

- Actividades escritas realizadas na clase. 

 

PSICOLOXÍA 

Competencias clave 
O significativo carácter dual da psicoloxía pode axudar a desenvolver e adquirir as seguintes 

competencias clave: comunicación lingüística; competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía; competencia dixital; aprender a aprender; competencias sociais e 

cívicas; ecoconciencia e expresións culturais. 

 Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias. 
 

Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Bloque 1. A psicoloxía como ciencia  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/caminos_felicidad/oraculo_3_0.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigitalESO/sec/ite/caminos_felicidad/oraculo_3_0.html
http://filolandra.blogspot.com.es/
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Obxecto propio da psicoloxía. A 

psicoloxía e outros saberes. 

Entender e apreciar a 

especificidade e a 

importancia do coñecemento 

psicolóxico, como ciencia 

que trata da conduta e os 

procesos mentais do 

individuo, valorando que se 

trata dun saber e unha 

actitude que estimula a 

crítica, a autonomía, a 

investigación e a innovación. 

Recoñece e valora as cuestións 

e os problemas que investiga 

a psicoloxía desde os seus 

inicios, distinguindo a súa 

perspectiva das 

proporcionadas por outros 

saberes. 

CAA 

CMCCT 

Metodoloxías e ramas da 

investigación psicolóxica.  

Identificar as técnicas de 

investigación, 

relacionándoas, como 

ciencia multidisciplinar. 

Distingue e relaciona as facetas 

teórica e práctica da 

psicoloxía, e identifica as 

ramas en que se 

desenvolven. 

CMCCT 

CSC 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta  

Anatomía do encéfalo humano.  

Filoxénese da evolución do 

cerebro humano e relación 

coa conduta. 

Explicar a evolución do cerebro 

humano co fin de apreciar a 

importancia do 

desenvolvemento 

neurolóxico e as 

consecuencias que delas se 

derivan. 

Investiga a través de internet a 

filoxénese humana e a 

evolución do cerebro,  

CMCCT 

CD 

Morfoloxía da neurona. 

Sinapse, impulso nervioso e 

neurotransmisores. 

Áreas do cerebro e as funcións 

que executan. 

Analizar e apreciar a 

importancia da organización 

do sistema nervioso central.  

Realiza unha presentación, con 

medios informáticos, en 

colaboración grupal, sobre a 

morfoloxía neuronal e a 

sinapse. 

CD 

CMCCT 

Xenéticas e discurso de 

xénero. 

Comprender e recoñecer que 

as bases xenéticas non 

ratifican a polaridade de 

xénero.  

Explica a influencia dos 

compoñentes xenéticos que 

interveñen na conduta, e 

investiga e valora se estes 

teñen efectos distintivos 

entre a conduta feminina e a 

masculina. 

CMCCT 

CCL 

CD 

 

Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria  

Percepción: elementos e fases 

do proceso. 

Teorías sobre a percepción. 

Ilusións ópticas e trastornos 

perceptivos. 

 Comprender a percepción 

humana como un proceso 

construtivo eminentemente 

subxectivo e limitado. 

Distingue e relaciona os 

elementos que interveñen no 

fenómeno da percepción  

CMCCT 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

Procura e selecciona CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 información, utilizando 

páxinas web, acerca dalgúns 

tipos de ilusións ópticas. 

Comenta e aprecia algúns 

fenómenos perceptivos, 

como a constancia 

perceptiva, a percepción 

subliminar e extrasensorial, o 

membro fantasma e a 

percepción por estimulación 

eléctrica do cerebro e expón 

as súas conclusións a través 

de soportes de presentación 

informáticos. 

CD 

A memoria.  

Atención e concentración. 

 

Coñecer e analizar a estrutura, 

os tipos e o funcionamento 

da memoria humana. 

Procura e selecciona 

información en páxinas web 

e libros especializados, 

acerca das principais causas 

do esquecemento e da 

potencialización da memoria. 

CAA 

CD 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento  

Teorías da aprendizaxe: 

condicionamento clásico; 

aprendizaxe por ensaio-erro; 

condicionamento 

instrumental; teoría cognitiva; 

aprendizaxe social. 

Factores que inflúen na 

aprendizaxe. 

Explicar as principais teorías 

sobre a aprendizaxe, 

identificando os factores que 

cada unha delas considera 

determinantes neste 

proceso. 

Coñecemento de tácticas para 

mellorar as nosas 

capacidades. 

Aplica as técnicas de mellora 

ao seu caso. 

CSIEE 

CCEC 

CD 

Describe e valora a importancia 

dos factores que inflúen na 

aprendizaxe 

CCL 

Teorías actuais sobre a 

intelixencia 

Procesos cognitivos superiores: 

pensamento, razoamento e 

creatividade. 

Comprender os procesos 

cognitivos superiores do ser 

humano, como a intelixencia 

e o pensamento,  

Analiza o que é o pensamento, 

apreciando a validez tanto do 

razoamento como da 

creatividade na resolución de 

problemas e na toma de 

decisións. 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 A intelixencia emocional e as 

súas competencias. 

Recoñecer e valorar a 

importancia da intelixencia 

emocional no 

desenvolvemento psíquico 

da persoa. 

Valora a importancia das 

teorías de Gardner e 

Goleman. 

CAA 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade.  
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Teorías sobre a motivación. 

Causas da frustración.  

Alternativas á frustración: 

agresión, logro indirecto, 

evasión, depresión ou 

aceptación. 

 

Explicar e valorar a importancia 

da motivación, a súa 

clasificación e a súa relación 

con outros procesos 

cognitivos. 

Utiliza e selecciona información 

acerca das teorías da 

motivación e elabora 

conclusións. 

CAA 

Recorre á súa iniciativa para 

realizar unha presentación, 

con medios informáticos, 

acerca das causas da 

frustración,  

CSIEE 

Argumenta, en colaboración 

grupal, sobre a importancia 

da motivación no ámbito 

laboral e educativo, 

analizando a relación entre 

motivación e consecución de 

logros. 

CSIEE 

 Teorías da personalidade 

Métodos de avaliación da 

personalidade e as súas 

limitacións. 

Drogas; alteracións de 

conciencia e de 

personalidade. 

Identidade e autoestima. 

Patoloxías que supoñen unha 

alteración da personalidade 

Comprender o que é a 

personalidade, analizando as 

influencias xenéticas, 

ambientais e culturais sobre 

as que se edifica. 

Describe teorías da 

personalidade, como as 

provenientes da psicanálise, 

o humanismo, as tipoloxías, 

o cognitivismo e o 

condutismo, valorando as 

achegas que cada unha 

delas realizou no 

coñecemento da natureza 

humana. 

CAA 

CSIEE 

Analiza algúns métodos e 

estratexias para a avaliación 

da personalidade, como son 

as probas proxectivas (test 

de Rorschach, TAT, test da 

frustración de Rosenzweig, 

etc.), as probas non 

proxectivas (16 FP, NEO-PI-

R e MMPI) e as técnicas 

fisiolóxicas (tomografías, 

etc.). 

CMCCT 

PSB5.2.4. Investiga en traballo 

grupal sobre a complexa 

relación entre a función da 

conciencia e os procesos 

inconscientes, analizando 

algúns fenómenos 

CCL 

CSC 

CAA 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

inconscientes, como os 

soños ou a hipnose. 

 Perspectivas, modelos de 

estudo e métodos usados 

para tratar as 

psicopatoloxías.  

Trastornos en relación ás 

necesidades biolóxicas e ás 

adiccións, ás emocións. 

Trastornos en relación a 

elementos corporais, á 

personalidade e ao 

desenvolvemento evolutivo. 

Entender e reflexionar sobre a 

complexidade que implica 

definir o que é un trastorno 

mental, describindo algúns 

dos factores xenéticos, 

ambientais e evolutivos 

implicados, co fin de 

comprender as perspectivas 

psicopatolóxicas e os seus 

métodos de estudo. 

Investiga, en traballo grupal de 

campo sobre os estados 

alterados de conciencia 

provocados polas drogas, 

valorando criticamente a súa 

influencia nas alteracións da 

personalidade, e presenta as 

súas conclusións de maneira 

argumentada. 

CSC 

CAA 

CD 

 Indaga sobre a relación entre 

identidade e autoestima: 

bulimia, anorexia. 

 

CAA 

CSIEE 

CD 

 

Investiga, en traballo grupal de 

campo sobre patoloxías da 

identidade. 

CAA 

CSIEE 

CD 

 

 Intelixencia emocional.  

 

Saber que é e traballar a propia 

mediante introspección. 

 

Realiza un cadro comparativo 

sobre as teorías sobre a 

emoción, valorando a 

importancia da 

psicoafectividade no 

equilibrio da persoa. 

CSC 

Investiga, a través de internet, 

algúns trastornos emocionais 

(indiferenza emocional, 

dependencia afectiva, 

trastorno maníaco-depresivo, 

descontrol emotivo, etc.) e 

problemas emocionais 

(medo, fobias, ansiedade, 

estrés, depresión, etc.), 

exemplificando a través 

dalgún soporte audiovisual, e 

elabora as súas conclusións. 

CD 
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Psicoloxía. 2º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Importancia da afectividade e 

da sexualidade na 

maduración da persoa. 

Psicoloxía da sexualidade. 

 

Coñecer a importancia que na 

maduración da persoa teñen 

as relacións afectivas e 

sexuais, analizando 

criticamente os seus 

aspectos fundamentais. 

Describe os aspectos 

fundamentais da psicoloxía 

da sexualidade: fisioloxía da 

resposta sexual, conduta 

sexual, etc. 

CSC 

CCL 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións  

Procesos psicolóxicos de 

masas 

 

Coñecer e valorar os procesos 

psicolóxicos das masas, a 

súa natureza, as 

características e as pautas 

de comportamento. 

Utiliza e selecciona información 

acerca do estudo psicolóxico 

das masas e elabora 

conclusións.  

CD 

CSC 

Aplicación da Psicoloxía no 

mundo laboral. Recursos 

humanos e riscos da saúde 

psicolóxica laboral. 

B6.3. Entender e describir a 

importancia da psicoloxía no 

campo laboral. 

 Comenta e aprecia a 

importancia da aplicación da 

psicoloxía no mundo laboral, 

en temas tales como os 

aspectos psicolóxicos que 

inflúen na produtividade e no 

desenvolvemento 

empresarial. 

CSIEE 

Investiga, en páxinas de internet, 

acerca dos principais riscos da 

saúde laboral, como son o 

estrés, a ansiedade, o mobbing 

e a síndrome de Burnout. 

CSIEE 

CCL 

CD 

 

 

Contidos mínimos. 
Bloque 1: A psicoloxía como ciencia. 

Obxecto propio da psicoloxía.  

A psicoloxía e outros saberes. 

Metodoloxías e ramas da investigación psicolóxica.  

 

Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta. 

Anatomía do encéfalo humano.  

Filoxénese da evolución do cerebro humano e relación coa conduta. 

Morfoloxía da neurona. Sinapse, impulso nervioso e neurotransmisores. 

Áreas do cerebro e as funcións que executan. 

Xenéticas e discurso de xénero. 
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Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria 

Percepción: elementos e fases do proceso. 

Teorías sobre a percepción. 

Ilusións ópticas e trastornos perceptivos. 

A memoria.  

Atención e concentración. 

 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento 

Teorías da aprendizaxe: condicionamento clásico; aprendizaxe por ensaio-erro; condicionamento 

instrumental; teoría cognitiva; aprendizaxe social. 

Factores que inflúen na aprendizaxe. 

Teorías actuais sobre a intelixencia 

Procesos cognitivos superiores: pensamento, razoamento e creatividade. 

 A intelixencia emocional e as súas competencias. 

 

Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade. 

Teorías sobre a motivación. 

Causas da frustración.  

Alternativas á frustración: agresión, logro indirecto, evasión, depresión ou aceptación. Teorías da 

personalidade 

Métodos de avaliación da personalidade e as súas limitacións. 

Drogas; alteracións de conciencia e de personalidade. 

Identidade e autoestima. 

Patoloxías que supoñen unha alteración da personalidade 

Perspectivas, modelos de estudo e métodos usados para tratar as psicopatoloxías.  

Trastornos en relación ás necesidades biolóxicas e ás adiccións, ás emocións. 

Trastornos en relación a elementos corporais, á personalidade e ao desenvolvemento evolutivo. 

Intelixencia emocional.  

Importancia da afectividade e da sexualidade na maduración da persoa. Psicoloxía da 

sexualidade. 

 

Bloque 6. Psicoloxía social e das organizacións 

Procesos psicolóxicos de masas. 
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Aplicación da Psicoloxía no mundo laboral. Recursos humanos e riscos da saúde psicolóxica 

laboral. 

 
Temporalización. 
1ª Avaliación: Bloque 1 e 2. 

2ª avaliación: Bloque 3 e 4. 

3ª avaliación: Bloque 5 e 6. 

 

Criterios, procedementos e instrumentos de avaliación. 
Poden resumirse nos seguintes puntos: 

 

1. Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos temas  propostos. 

Así, como lelos e analizalos tanto oralmente como por escrito. Este criterio pretende avaliar a 

capacidade para incorporar información, de forma autónoma. O grao de competencia lectora e 

outras destrezas intelectuais como a capacidade de análise e síntese. 

2. Identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os temas propostos, utilizando o 

vocabulario correctamente. Con este criterio trátase de poñer a proba a capacidade do alumno/a 

para concibir ideas, argumentalas e defendelas.  

3. Debater e argumentar de xeito que se incorporen os novos coñecementos sobre a disertación, 

o dilema e o debate.  

 

Procedementos para avaliar 

A avaliación do alumnado forma parte do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo mesmo, é unha 

tarefa a realizar continuamente. Para levala a cabo, haberá que seguir, da forma máis 

sistemática posible, a evolución do alumnado ao longo das clases e o seu grao de obtención dos 

obxectivos propostos. Ao ser esta unha materia eminentemente procedimental, a avaliación debe 

adaptarse a isto. 

Nese labor sistemático de observación dos alumnos haberá que ter en conta, sobre todo, os 

seguintes aspectos:  

a) A asistencia a clase, a atención e a participación na mesma.  

b) A calidade na realización das tarefas encomendadas.  

c) No caso de que as tarefas sexan realizadas en grupo valorarase, ademais da calidade das 

mesmas, a actitude de colaboración e de diálogo que manteña no traballo do mesmo. 



 

116 

 

 d) Por outra banda, en relación cos bloques de contidos, os alumnos terán que realizar unha 

proba escrita ou por avaliación, na que terán que demostrar que son capaces de elaborar unha 

disertación, dilema ou debate. Realizarán ademais a exposición oral da mesma. 

e) Orientacións para as puntuacións das exposicións orais dos traballos. 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN 

 100% 

PUNTUACIÓN 

 50% 

PUNTUACIÓN 

 25% 

CREATIVIDADE 

(25%) 

Usa elementos 

audiovisuais (power 

point, youtube, etc) 

Usa algún soporte 

visual (lousa, 

fotocopias…) 

Sen soporte visual 

CLARIDADE 

(25%) 

-Claridade na 

exposición: da a 

impresión de orde e 

organización. 

-É atractivo e 

interesante. 

-Tenta estar organizado 

pero é un pouco 

confuso. 

-A exposición é 

atractiva ou 

interesante. 

-Carece de orde e 

organización. 

-Ritmo inadecuado, 

pouco interesante. 

HABILIDADES 

ORAIS (25%) 

-Non le (ou apenas), a 

exposición está 

preparada. 

-Atrae a atención. 

-Ten capacidade de 

crear debate 

-Le de cando en vez 

-Atrae a atención por 

momentos. 

-Le todo. 

-A exposición non é 

atractiva. 

CONTROL DO 

TEMPO (25%) 

-Axústase ao tempo 

-É capaz de distribuír 

ben o tempo de 

exposición. 

Párase en exceso ou 

demasiado pouco 

nalgunha parte da 

exposición 

Non se axusta ao 

tempo, por exceso ou 

por defecto. 

 

 

Criterios de cualificación. 

En cada avaliación realizarase cando menos un exame ou traballo, escrito ou oral, sexa 

individual ou en grupo. A nota da avaliación é a media ponderada dese traballo e do traballo na 

clase. Entre os dous traballos ponderarán o 70% da nota e o 30 % restante será para traballos 

menores, participación en clase, etc. De haber un só exame/traballo,  representará como mínimo 

un 70% da cualificación final.  

 

As probas serán valoradas cunha nota de 0 a 10. O aprobado é un 5. Se a profesora o considera 

axeitado pódese facer media con 4. 
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Criterios de recuperación. 

 Ao finalizar a avaliación ou do curso o alumnado que non supere os criterios de avaliación cun 5 

terá dúas opcións, a criterio da profesora: 

a)repetir os traballos, exercicios e probas que resultaran suspensas, tras orientar en que 

consistiron os fallos e como emendalos.  

b) facer un exame da materia. 

 

 

Metodoloxía 
Levarase a cabo unha metodoloxía activa, flexible e aberta, na que teremos en conta os 

seguintes principios construtivistas: 

- Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, o que significa considerar tanto as súas 

capacidades como os seus coñecementos. 

- Adaptación da axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado. 

- Potenciar o pensamento e traballo autónomos (aprender a aprender) fronte ao memorismo 

mecánico sen asimilación dos contidos. 

- Incitar a facer uso de técnicas de investigación e indagación activa. 

- Crear un espazo para o diálogo, a expresión e a crítica. 

- Realizar avaliacións que sirvan de punto de referencia á actuación docente (avaliar as 

aprendizaxes dos alumnos e alumnas sen esquecer a avaliación do propio proceso de 

ensinanza). 

As estratexias expositivas servirán para introducir os temas, serán útiles nos bosquexos 

panorámicos ou introdutorios, e no avance dos distintos contidos, non obstante tamén se tratará 

de implicar aos rapaces e rapazas de modo que "aprendan a aprender", para iso se realizarán 

exposicións, comentarios de textos, intervencións en debates e toda aquela técnica que 

promova a participación activa do alumnado. Todo o cal promoverá o interese e a motivación do 

alumnado, a exposición das súas opinións, a capacidade de argumentar, a pluralidade de ideas 

e a tolerancia e respecto a ideas que poidan enriquecer os seus puntos de vista. Vai ser 

prioritario o fomento de técnicas de traballo, para evitar a acumulación de información e 

favorecer o traballo diario; para iso elaboraranse mapas conceptuais, resumos, esquemas, 

vocabulario, recensións, reflexións persoais, construirase un dicionario ou glosario de termos 

filosóficos, e potenciarase o diálogo crítico e razoado. 
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Materiais e recursos didácticos  
Algúns dos materiais cos que traballaremos e que estarán dispoñibles na biblioteca do centro 

son: 

Mariño, Xurxo: Neurociencia para Julia. Ed. Laetoli 

Pinillos, J.L.: La mente humana. Ed. Temas de hoy  

Sacks, O.: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ed. Anagrama 

Punset, E.: El alma está en el cerebro. Ed. Punto de lectura. 

 

Actividades extraescolares  
Posibilidade de visitar algún centro de atención a enfermos mentais. Asimesmo acudir algunha 

charla sobre entidades que traballan coa discapacidade ou con enfermos de Alzheimer. 

 

SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES EN BACHARELATO. 

Ofreceranse dúas modalidades para axudar ao alumnado a superar a materia pendente: 

Exercicios de repaso: a profesora elabora una serie de exercicios relacionados cos criterios 

mínimos e entregaraos ao alumno ou a alumna mensualmente. 

Dúas probas escritas na que formularanse cuestión traballadas nos exercicios antes citados. Se 

non se superan as probas, a materia acumularase ata a proba de Maio 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO E PRÁCTICA DOCENTE 

O Departamento  pretende promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do 

desenvolvemento do proceso do ensino e da nosa práctica docente. Para iso, ao finalizar cada 

unidade didáctica, na reunión de Departamento traballaremos cunha secuencia de preguntas 

que nos permitan avaliar o funcionamento do feito na aula e establecer estratexias de mellora. 

  

 

De xeito xeral, as cuestión que nos imos concibir reflíctense no cadro: 
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Atenderase en todo momento á diversidade de interese, capacidades, necesidades, motivacións 

do alumnado. 

- En contidos: os alumnos e alumnas con dificultades de seguimento, deben ao menos alcanzar 

os que se consideran contidos mínimos na materia. 

- Nas actividades: serán variadas e diversas, co fin de facer un seguimento de cada alumno e 

alumna e as súas posibilidades. Desde as de reforzo ás de ampliación. 

- En metodoloxía: nas exposicións  tratarase de incidir no máis destacado, facer repasos..., no 

traballo realizar distintos tipos de agrupamento co fin de buscar solucións as súas dificultades.  

- Na  avaliación: distintas cuestións nas probas escritas, e diversidade de mecanismos de 

recuperación. 

ASPECTOS PARA 

AVALIAR 

PARA 

DESTACAR... 

PARA 

MELLORAR... 

PROPOSTAS 

DE MELLORA 

PERSOAL 

    
Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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En canto aos alumnos e alumnas de diversificación curricular e educación especial, no caso de 

telos, realizarase un especial seguimento dos seus avances na asimilación dos contidos. Con 

eles poderanse poñer en práctica as medidas anteriores. Os alumnos e alumnas de educación 

especial, dadas as súas características, avaliaranse seguindo de cerca os criterios establecidos 

polo Departamento de Orientación, polo tanto, non terán que dar conta dos contidos mínimos, e 

adaptarase ao temario á medida das súas posibilidades. 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs.  

Para elaborar a incorporación das TIC ás materias impartidas por este departamento, tivéronse 

en conta os seguintes criterios: 

- Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto. 

- Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información 

e para a aprendizaxe. Tamén se utilizará a aula de multimedia (con lousa dixital).  

- Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 

coñecemento. 

- Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante 

o uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

Este departamento establece como obxectivos para contribuír ao plan de convivencia do centro: 

Educar ao alumnado para a convivencia democrática, traballando na práctica docente a 

convivencia escolar e a resolución pacífica de conflitos. 

Respectar a liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, 

integridade e intimidade de todos os membros da comunidade educativa. 

Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito de súa competencia. 

Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades 

complementarias e extraescolares, favorecendo un bo desenvolvemento do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Manter a orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, tanto na aula como 

fora dela, corrixindo e pondo en coñecemento dos órganos competentes as condutas que alteren 

a convivencia. 
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Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das normas de 

convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas ao respecto. 

Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar aos titores, 

segundo o procedemento establecido. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Tanto nos obxectivos, contidos e metodoloxía das disciplinas deste departamento céntranse na 

educación en valores: Educación para a cidadanía, Educación ético-civica, ética e filosofía do 

dereito e tanto a filosofía e cidadanía como a Historia da filosofía inclúen apartados específicos 

de contidos ético. 

Ademais toda a metodoloxía establece o desenvolvemento das sesión dende una dinámica que 

reforza estes contidos 

Para non ser redundantes remitimos ás programación das materias deste departamento. 

 

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

Durante o ano académico farase un seguimento  da programación, e ó final de cada avaliación 

farase unha valoración en tanto por cento de unidades dadas con respecto ás programadas no 

trimestre. En reunión de departamento acordarase una solución para poder dar toda a 

programación prevista. Con todos estes datos elaborarase a programación da materia para o 

seguinte ano académico. 

 

A  modo de orientación planificámonos a impartición do 80% da materia e superación dos 

contidos mínimos esixibles polo 50 % do alumnado. En adultos o calculo das porcentaxes 

faranse sobre o total de alumnado que non se dera de baixa. 

 

Ademais. Informarase regularmente ao alumnado sobre calquera tema referido á marcha do 

curso durante as sesión de clase. Para outros asuntos, dispoñen da hora de atención a país e 

alumnos/as. As profesoras deste departamento están sempre dispostas a colaborar cos outros 

titores e titoras no que sexa preciso. 

 

 


