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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Criterios de avaliación 

 

Estándar de aprendizaxe 

 
A cualificación que corresponde aos seguintes 
estándares, obterase a partires das probas escritas 
parciais xa sexa na correspondente ao trimestre ou 
a que corresponde á proba de recuperación 
efectuados no período presencial 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 ou outros traballos que incidan sobre o 
repaso ou reforzo da materia  

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe 
oral como na escrita, as teorías fundamentais da 
filosofía de Platón, analizando a relación entre 
realidade e coñecemento, a concepción dualista 
do ser humano e a dimensión antropolóxica e 
política da virtude. 

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

 Describe as respostas das doutrinas éticas 
helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros 
da ciencia alexandrina. 

 Explica o encontro da filosofía e a relixión cristiá 
nas súas orixes, a través das teses centrais do 
pensamento de Agostiño de Hipona. 

 Valora o esforzo da filosofía de Tomé de Aquino 
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e os 
ao cambios sociais da Idade Media, xulgando 
positivamente a universalidade da lei moral. 

 Comprende a importancia intelectual do xiro do 
pensamento científico que se deu no 
Renacemento, e describe as respostas da filosofía 
humanista sobre a natureza humana. 

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

 Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo 
político de Locke, identificando os problemas da 
filosofía moderna, e relaciónaas coas solucións 
aportadas por Hume. 
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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 

Instrumentos avaliación:  

 As probas escritas e os exames de recuperación computarán como o 
máis decisivo das avaliacións do curso. As tarefas de recuperación e reforzo 
levaranse a cabo durante o período non presencial 

Cualificación final : (Indicar o procedemento para obter a cualificación 
final de curso ) 

  A cualificación obterase a partires das probas escritas parciais xa sexa 
na correspondente ao trimestre ou a que corresponde á proba de recuperación. 
Se terá en conta a materia correspondente as dúas primeiras avaliacións. Esta 
nota computará o 100% da cualificación. Outras tarefas baseadas no traballo 
das probas da Abau contribuirán a elevar a cualificación ata un máximo de 
dous puntos 

 

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 
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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 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 

Actividades : 

O alumno remitirá aos docentes composicións, esquemas, mapas 
conceptuáis, etc que servirán coma reelaboracións do material correspondente 
as dúas primeiras avaliacións. Todo o material terá como base os modelos 
remitidos pola Ciug para as probas da Abau, e os textos dos autores 
constituirán o eixo sobre o que se centrará toda a información que xa se 
traballóu ao longo do curso presencial. Por outro lado, o docente traballará cos 
alumnos sobre a mellor maneira de encarar as probas da Abau a partires do 
novo deseño destas remitido pola Ciug a fináis de abril 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Todo o alumnado que cursa esta materia ten acceso a conectividade e o 
correo electrónico formará parte da comunicación esencial entre o docente e o 
alumnado 

 

Materiais e recursos : 

Os modelos de exame e os textos dos autores seleccionados 
constituirán a base do traballo efectuado entre o docente e o alumnado. A 
materia desenrolada durante o período presencial arropará este material sobre 
o que se traballará nas correccións dos traballos remitidos polo alumnado 
periódicamente 
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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 

 

Publicidade.  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


