
Para que os serve a filosofía:
A  Filosofía é unha materia que ten que poñer ao alumno en contacto con toda a historia
da cultura occidental, nela o papel da filosofía é o especifico; a filosofía e unha parte da
cultura e  tamén o  xeral,  contribúe con outras  ideas  a  forxar  un  modo de entender a
realidade en cada momento do decurso histórico. O resultado deste coñecemento non é de
mera erudición,  contribúe a forxar  e  a dotar  ao alumno dos recursos necesarios  para
entender a súa época e o resto das épocas e para entenderse dentro delas, no seu papel
activo. Especialmente resaltamos a capacidade de facer cidadás con pensamento propio e
crítico,  con  autonomía  para  vivir  de  modo  adulto  a  súa  vida.  Debe  contribuír   ao
desenvolvemento persoal. Pero esta non é unha meta e o resultado, a materia debe darse
de modo que o alumno teña expresadas e solicitadas respostas a cuestións de significado
profundo; a resaltar cuestións sobre a existencia e sobre o marco social. 

   Vese así outro obxectivo; crear cidadáns capaces de entender e actuar, de participar
plenamente  e  con  capacidade,  en  areas  complexas  da  sociedade  e  a  vida.  O
desenvolvemento persoal  é  en si  mesmo unha capacidade mais  para estes  fins,  mais
tamén unha condición noutros fins, algo que contribúe a capacidade de desenvolvemento
económico,  hai  que gañarse a vida, e  político,  se nós non estamos e participamos na
política outros a farán para eles e non para nós.

    A sociedade está a mudar ás relacións entre homes e mulleres, non se trata só de
sabelo, senón de saberse mover e actuar dentro deste novo marco e saberse adaptar ós
cambios que nel se están a producir; este obxectivo estase a revelar importante, moitas
das  vítimas  da  realidade  machista  o  son  porque  non  tiveron  ou  non  aproveitaron  na
educación valiosas ensinanzas que estaban e están entre outras partes nesta materia e na
de primeiro. 

   As novas tecnoloxías, os novos tempos traen unha crecente necesidade de mellorar e
refinar o pensamento abstracto, a habilidade investigadora, en xeral non só a académica,
e  hábitos  de  corte  intelectual,  o  estudo  e  unha  ferramenta  mais  da  permanente
adaptación  que  parece  imos  ter  como  traballadores  e  cidadáns,  senón  tamén  como
persoas; aí debe estar a filosofía. 

   Si ben noutras materias hai mais oportunidade para o desenvolvemento das habilidades
orais e comunicativas, nesta materia e na filosofía de primeiro, hai espazo para procurarse
rigor e fortaleza no uso de términos e conceptos, capacidade en definitiva para discorrer,
elaborar  e  comunicar  discursos  mais  complexos,  que  permitan  mais  exactitude  e
profundidade. Loxicamente aparelladas a estas habilidades e destrezas debe haber como
obxectivo  o  ir  axudando  a  construír  diversidade  de  habilidades  cognitivas:  mellor
pensamento  abstracto,  capacidade  de  seren  críticos,  de  xestionar  a  diversidade,
especialmente a humana e a cultural, e de saber transmitir, especialmente valores, ideas
e  iniciativas,  pero  de  saber  transmitir  en  xeral  tamén.  Colabora  esta  materia  a  un
obxectivo  xa de sempre  neste departamento,  xa  de niveis  da ESO; a  consecución de
actitudes  positiva  para  a  vida: queremos  e  aspiramos  a  lograr  alumnos  que  teñan
confianza, constancia, capacidade de traballo, entusiasmo polas actividades que a vida
lles vaia traendo. Non son obxectivos menores nesta materia as dunha maior comprensión
dos grandes  problemas da humanidade e da nosa cultura e o animo a intentar vías de
solucións,  queremos  ensinar  a  dialogar,  a  traballar  en  sociedade,  en  equipo,  en
colaboración, en cooperación e dun modo mais concreto queremos colaborar coas achegas
que poden dar a ética, a ciencia política e incluso a estética a estes problemas. 

   Finalmente temos o obxectivo de que os alumnos saiban que comprender o mundo,
normativizar ou estruturar a realidade e razoar as respostas para os problemas que mundo
e realidade nos poñen: experimentar e intentar mellorar as cousas, a nosa situación, a que
temos os seres humanos, en tódolos niveis; persoal, social, político e como especie animal.
Crear unha xeración que se en fronte á vida mellor do que nos enfrontamos nós, crear
unha xeración  preparada para superarnos a nós. Mellores persoas, mais completas,mais
eficaces.


