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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Criterios de avaliación 

 

Estándar de aprendizaxe 

 
1 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. 

2 Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo 
dos saberes prerracionais, como o mito ou a 
maxia. 

3 Recoñece as principais problemáticas filosóficas 
características de cada etapa cultural europea. 

4 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 
semellanzas e diferenzas entre os conceptos clave 
que manexan. 

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

6  Identifica e reflexiona de forma argumentada 
acerca de problemas comúns aos campos 
filosófico e científico, como son o problema dos 
límites e as posibilidades do coñecemento, a 
cuestión da obxectividade e a verdade, a 
racionalidade tecnolóxica, etc. 

7 Coñece e explica as consideracións filosóficas 
implicadas na teoría da evolución, como a 
consideración dinámica e dialéctica da vida ou o 
indeterminismo, entre outras. 

8  Identifica e expón en que consiste o compoñente 
natural innato do ser humano, e a súa relación cos 
elementos culturais que xorden nos procesos de 
antropoxénese e humanización, dando lugar á 
identidade propia do ser humano. 

9  Contrasta e relaciona as principais concepcións 
filosóficas que se viñeron dando historicamente 
sobre o ser humano. 

10  Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos 
ao contexto empresarial: principios, saber, orde   
lóxica, finalidade, demostración, razoamento, 
indución, dedución, argumentación, sentido, 
significado, creatividade, diálogo, 
obxectivo/subxectivo, emocións, globalidade e 
valor, entre outros. 

11 A cualificación que corresponde aos 
estándares comprendidos en tre o 1 e o 11 
incluido, obterase a partires das probas escritas 
parciais xa sexa na correspondente ao trimestre ou 
a que corresponde á proba de recuperación. Esta 
nota computará o 100% da cualificación. Esto non 
obsta para que o profesor poda elevar a nota do 
alumno en base á realización adecuada de 
comentarios de texto, resumo escrito dalgún 
material videográfico, etc. Non superando en 
ningún caso o 10% da cualificación final. 
 

Distingue un argumento veraz dunha falacia. 
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12 Os estándares que aparecen a continuación 
serán traballados como tareas que mellorarán no 
seu caso a cualificación final do alumno 

 Usa con rigor termos como ética, moral, acción 
moral, autonomía, responsabilidade, convención 
moral, madureza moral, virtude moral, 
subxectivismo, relativismo e universalismo moral, 
utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética 
de mínimos, consenso, xustiza, eudemonismo, 
hedonismo, emotivismo e utilitarismo. 
 

13  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. 

14 Describe e compara os conceptos de legalidade e 
lexitimidade. 

15 Usa con rigor termos como dualismo e monismo 
antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, 
alma, humanismo, persoa, dignidade, sentido, 
estado de natureza, estado de civilización, 
existencia, liberdade, emoción, paixón, 
determinismo, alienación, nihilismo, existencia, 
inconsciente, morte, historia ou transcendencia, 
entre outros. 

16 Explica e razoa acerca do obxecto e a función da 
ética. 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación. 

Procedementos avaliación:  

 A avaliación das dúas primeiras avaliacións xurde das probas escritas e 
os exames de recuperación realizados no período presencial ( que nalgún caso 
quedaron sen efectuar) 

 

Instrumentos avaliación:  

 Os docentes destes cursos levarán a cabo tarefas de recuperación e 
reforzo destas dúas primeiras avaliacións e proporán aos alumnos tarefas de 
elaboración da materia correspondente a terceira avaliación que serán tidas en 
conta para mellorar a cualificación final 
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Cualificación final : 

 Obterase a partires das cualificacións recollidas nas dúas 
primeiras avaliacións tendo en conta as tarefas que os alumnos remitirán aos 
docentes como traballos de reforzo e recuperación correspondentes a este 
período. Os traballos adicados á materia do tercer trimestre mellorará ata un 
máximo de dous puntos a cualificación final obtida polo alumno 

 

Proba extraordinaria de setembro: 

Dependendo da posibilidade da presencialidade ou non do alumnado, a 
proba de setembro adoitará a forma dun exame o dun traballo que recolla a 
materia fundamental reflectida nos estándares sinalados con anterioridade 

 

Alumnado de materia pendente  

Criterios de avaliación: 

Os mesmos que na avaliación ordinaria 

 

Criterios de cualificación: 

Os mesmos que na avaliación ordinaria 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Examen ordinario si existe a posibilidade presencial ou traballo remitido ao 
docente de non existir dita posibilidade 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades : 

 O alumno remitirá aos docentes composicións, esquemas, mapas 
conceptuáis, etc que servirán coma reelaboracións do material correspondente 
as dúas primeiras avaliacións así como tarefas explícitamente adicadas aos 
temas de lóxica. As tarefas encamiñadas á elaboración de material que teña 
que ver cos contidos da terceira avaliación adoitarán unha forma similar e 
poderán ser complementadas coa lectura e posterior resumen dalgún libro ou 
outro tipo de documento que haberá de ser corrixido e avaliado polos docentes 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Todo o alumnado que cursa esta materia ten acceso a conectividade e o 
correo electrónico e a participación mediante a aula virtual funcionarán como 
intercambio entre o docente e o alumnado 

 

Materiais e recursos : 

 

A rede (internet), constituirá a gran plataforma de información necesaria 
para a obtención da información requerida ao alumnado. Os docentes, a 
maiores, porán a disposición dos alumnos calquera outro material requerido ou 
que poda ser utilizado por estos 

 

 

4. Información e publicidade  

Información ao alumnado e ás familias.  

Fundamentalmente, o correo electrónico constituirá o medio 
elexido para a comunicación coas familias e como intercambio de 
información entre o alumnado e o docente 
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Publicidade. 

 Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


