
VALORES ÉTICOS 1º E.S.O
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B.1.1.  ConstruÍr  un  concepto  de  persoa,  consciente  de  que  esta  é
indefinible, valorando a dignidade que  posúe polo feito de ser libre.

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto  de  persoa,
analizando o seu significado etimolóxico.
VEB1.1.2.  Describe  as  características  principais  da  persoa:  substancia
independente, racional e libre.
VEB1.1.3.  Explica  e  valora  a  dignidade  da  persoa  que,  como  ente
autónomo, se converte nun "ser moral".

B1.2. Comprender a crise da identidade persoal que xorde na adolescencia
e as súas causas, e describir as características dos grupos que forman e a
influencia que exercen sobre os seus membros, coa finalidade de tomar
conciencia da necesidade que ten, para seguir medrando moralmente e
pasar á vida adulta, do desenvolvemento da súa autonomía persoal e do
control da súa conduta.

VEB1.2.1. Coñece información, de fontes diversas, arredor dos grupos de
adolescentes, as súas características e a influencia que exercen sobre os
seus membros na determinación da súa conduta, e realiza un resumo coa
información obtida. 

B1.3. Describir en que consiste a personalidade e valorar a importancia de
enriquecela con valores e virtudes éticas, mediante o esforzo e a vontade
persoal.

VEB1.3.1.  Identifica  en  que  consiste  a  personalidade  e  os  factores
xenéticos, sociais, culturais e do contorno que inflúen na súa construción,
e aprecia a capacidade de autodeterminación no ser humano.

B1.4. Xustificar a importancia que ten o uso da razón e a liberdade no ser
humano para determinar "como quere ser", elixindo os valores éticos que
desexa incorporar á súa personalidade.

VEB1.4.1. Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para
configurar cos seus propios actos a estrutura da súa personalidade.
VEB1.4.2. Realiza unha lista dos valores éticos que estima como desexables
para integralos na súa personalidade, e explica as razóns da súa elección.

B1.5.  Analizar  en que consiste  a  intelixencia emocional  e  valorar  a  súa
importancia no desenvolvemento.

VEB1.5.1.  Define  a  intelixencia  emocional  e  as  súas  características,
valorando a súa importancia na construción moral do ente humano.

B1.6.  Estimar  a  importancia  do  desenvolvemento  da  intelixencia
emocional  e  a  súa  influencia na construción da  personalidade e  o seu
carácter  moral,  con  capacidade  de  empregar  a  introspección  para
recoñecer emocións e sentimentos no seu interior, para mellorar as súas
habilidades emocionais.

VEB1.6.2.  Relaciona o desenvolvemento das habilidades emocionais  coa
adquisición das virtudes éticas, tales como a perseveranza, a prudencia, a
autonomía persoal, a temperanza, a fortaleza da vontade, a honestidade
cun mesmo,  o  respecto  á  xustiza  e  a  fidelidade  aos  propios  principios
éticos, entre outras.

B2.1.  Coñecer  os  fundamentos  da  natureza  social  do  ser  humano  e  aVEB2.1.1. Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as
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relación dialéctica que se establece entre este e a sociedade, estimando a
importancia dunha vida social dirixida polos valores éticos.

consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral.

B2.2. Describir e valorar a importancia da influencia do contorno social e
cultural no desenvolvemento moral da persoa, a través da análise do papel
que desempeñan os axentes sociais.

VEB2.2.3. Xustifica e aprecia a necesidade da crítica racional, como medio
indispensable para adecuar aos valores éticos universais establecidos na
DUDH os costumes, as normas, os valores, etc., do seu medio, rexeitando
todo  o  que  atente  contra  a  dignidade  do  humano  e  os  seus  dereitos
fundamentais. 

B2.6.  Xustificar  a  importancia  dos  valores  e  das  virtudes  éticas  para
conseguir  unhas  relacións  interpersoais  xustas,  respectuosas  e
satisfactorias.

VEB2.6.1. Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición
necesaria  para  lograr  unhas  boas  relacións  interpersoais,  entre  elas  a
prudencia, a lealdade, a sinceridade, a xenerosidade, etc.

VEB2.6.2.  Elabora unha lista  con algúns valores  éticos  que deben estar
presentes  nas  relacións  entre  o  individuo  e  a  sociedade,  tales  como
responsabilidade,  compromiso,  tolerancia,  pacifismo,  lealdade,
solidariedade, prudencia, respecto mutuo, xustiza, etc.

B3.1.  Distinguir  entre  ética  e  moral,  sinalando  as  semellanzas  e  as
diferenzas entre elas e estimando a importancia da reflexión ética como
un saber práctico necesario para guiar de forma racional a conduta do ser
humano á súa plena realización.

VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral.

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética.

2. Avaliación e cualificación
Avaliación Procedementos:

   
   - Análise das produccións dos alumnos/as, proba escrita do libro, cuestionarios.
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Instrumentos:
- Probas abertas con preguntas ou temas nas que o alumno/a debe construír as respostas. 
 
Observacións:

O carácter continuo da avaliación fai que quen teña suspensa a 1ª avaliación poderá recuperala só si aproba a 2ª avaliación.

Cualificación final - A cualificación final será a nota media da 1ª e 2ª avaliación á que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos das
actividades de repaso e reforzo.

Proba
extraordinaria de

setembro

-- Tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe sinalados con anterioridade, a proba estará centrada
nos contidos  impartidos no primeiro e segundo trimestre.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación:
Os mínimos fixados na programación para as dúas primeiras avaliacións e que quedan reflectidos nesta adaptación da 
programación.

Criterios de cualificación:
Cada unha das dúas probas elaboradas pola profesora e enviadas por correo electrónico terán un peso dun 50% na nota final .
Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través do correo electrónico.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Análise da producción do alumnado 
Preguntas sobre os contidos curriculares
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Reflexión e aplicación de conceptos a partir da análise de documentos presentados en soporte visual. 

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

Actividades

    Recuperación:
  -  Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do
curso a profesora entregará unhas fichas de traballo.
   
  Repaso e reforzo:

Actividade de análise:

O alumnado terá que ler e analizar un destes libros. 

 - El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher

  - El león jardinero de Elsa Punsent.

Actividade de reflexión:

- Examinar as distintas accións e a complexidade das situacións que afrontan as persoas e a sociedade.

 

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.
- Aprendizaxe baseada nos problemas e na experiencia.
-Lectura de profundización nos conceptos clave do tema.
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Materiais e recursos
 - Libro de texto “Valores éticos 1 “ de Vicens Vives
 - Fichas de traballo elaboradas pola profesora.

4. Información e publicidade
Información ao

alumnado e ás familias - Aula Virtual  e  correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

VALORES ÉTICOS 2º E.S.O
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Construír  un  concepto  de  persoa,  consciente  de  que  esta  é
indefinible, valorando a dignidade que posúe polo feito de ser libre.

VEB1.1.1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto  de  persoa,
analizando algunhas definicións achegadas por filósofos/as.

B1.2. Identificar os conceptos de heteronomía e autonomía, mediante a
concepción  kantiana  da  persoa,  coa  finalidade  de  valorar  a  súa
importancia e aplicala na realización da vida moral.

VEB1.2.1.  Explica  a  concepción  kantiana  do  concepto  de  persoa,  como
suxeito autónomo capaz de ditar as súas propias normas morais.

B1.3. Entender a relación entre os actos, os hábitos e o desenvolvemento
do  carácter,  mediante  a  comprensión  do  concepto  de  virtude  en
Aristóteles e, en especial, o relativo ás virtudes éticas, pola importancia
que teñen no desenvolvemento da personalidade

VEB1.3.1.  Sinala  en  que  consiste  a  virtude  e  as  súas  características  en
Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o carácter.

B2.1. Distinguir, na persoa, os ámbitos da vida privada e da vida pública, a
primeira regulada pola ética e a segunda polo dereito, coa finalidade de
identificar os límites da liberdade persoal e social.

VEB2.1.2.  Reflexiona arredor do problema da relación entre  estes dous
campos, o privado e o público, e a posibilidade de que exista un conflito de
valores éticos  entre ambos,  así  como a forma de atopar unha solución
baseada  nos  valores  éticos,  exemplificando  de  maneira  concreta  tales
casos, e expón as súas posibles solucións fundamentadas eticamente.
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B3.1.  Distinguir  entre  ética  e  moral,  sinalando  as  semellanzas  e  as
diferenzas entre elas, e estimando a importancia da reflexión ética como
un saber práctico necesario para guiar de xeito racional a conduta do ser
humano á súa plena realización.

VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética,
como unha guía racional  de conduta necesaria na vida do ser humano,
expresando de forma apropiada os argumentos en que se fundamenta.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
   
   - Análise das produccións dos alumnos/as, probas escrita do libro, cuestionarios.

Instrumentos:
- Probas abertas con preguntas ou temas nas que o alumno/a debe construír as respostas. 
 Observacións:
- O carácter continuo da avaliación fai que quen teña suspensa a 1ª avaliación poderá recuperala só si aproba a 2ª avaliación.

Cualificación final

- A cualificación final será a nota media da 1ª e 2ª avaliación á que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos das
actividades de repaso e reforzo.

Proba
extraordinaria de

setembro

-- Tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe sinalados con anterioridade, a proba estará centrada
nos contidos  impartidos no primeiro e segundo trimestre.

Avaliación de
materia pendentes

Criterios de avaliación:
Os mínimos fixados na programación para as dúas primeiras avaliacións e que quedan reflectidos nesta adaptación da 
programación.

Criterios de cualificación:
Cada unha das dúas probas elaboradas pola profesora e enviadas por correo electrónico terán un peso dun 50% na nota final .
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Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través do correo electrónico.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Análise da producción do alumnado 
Preguntas sobre os contidos curriculares
Reflexión e aplicación de conceptos a partir da análise de documentos presentados en soporte visual. 

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

Actividades

    Recuperación:
  -  Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do
curso a profesora entregará unhas fichas de traballo.
   
  Repaso e reforzo:

Actividade de análise:

O alumnado terá que ler e analizar un destes libros. 

 - El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher

  - El león jardinero de Elsa Punsent.

Actividade de reflexión:

- Examinar as distintas accións e a complexidade das situacións que afrontan as persoas e a sociedade.
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Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.
- Aprendizaxe baseada nos problemas e na experiencia.
-Lectura de profundización nos conceptos clave do tema.

Materiais e recursos
- Libro de texto “Valores éticos 2 “ de Vicens Vives
- Fichas de traballo elaboradas pola profesora.

4. Información e publicidade
Información ao

alumnado e ás familias - Aula Virtual  e  correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

VALORES ÉTICOS 3º E.S.O
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

RECUPERACIÓN DE 1ª E 2ª AVALIACIÓN
Bloque 4. A xustiza e a política

B4.1. A democracia como forma de goberno na que se plasman os principios éticos da
DUDH.
B4.2. O Estado de dereito.
B4.3.  Léxico  da  unidade:  democracia,  cidadán/cidadá,  soberanía,  autonomía  persoal,
igualdade, xustiza, representatividade, etc.
B4.4. División de poderes. A proposta de Montesquieu e a súa función de control do
Estado por parte da cidadanía.

B4.1. Xustificar racionalmente a necesidade dos valores e principios éticos contidos na
DUDH,  como  fundamento  universal  das  democracias  durante  os  séculos  XX  e  XXI,
destacando as súas características e a súa relación cos conceptos de "Estado de dereito"
e "división de poderes".

B4.5. Deber moral da participación cidadá no exercicio da democracia.
B4.6. Riscos de democracias que violen os dereitos humanos.

B4.2. Recoñecer a necesidade da participación activa dos cidadáns e das cidadás na vida
política  do Estado  coa finalidade de  evitar  os  riscos  dunha democracia  que  viole  os
dereitos humanos.

AMPLIACIÓN 
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Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos

B5.1. Relación entre ética e dereito.
B5.2. Relación entre legalidade e lexitimidade.

B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o dereito e a xustiza, a través do coñecemento
das súas semellanzas,  diferenzas  e relacións,  e  analizar  o  significado dos termos de
legalidade e lexitimidade.

B5.3. Xustificación das normas xurídicas.
B5.5. Iusnaturalismo. Iusnaturalismo de Locke.

B5.2. Explicar o problema da xustificación das normas xurídicas, a través da análise das
teorías  do  dereito  natural  ou  iusnaturalismo,  identificando  a  súa  aplicación  no
pensamento xurídico de determinados/as filósofos/as, coa finalidade de ir conformando
unha opinión argumentada sobre a fundamentación ética das leis.

B5.7. Elaboración da DUDH e creación da ONU. Circunstancias históricas, obxectivos de
ambos os acontecementos e papel da DUDH como código ético de conduta dos estados.

B5.3. Analizar o momento histórico e político que impulsou a elaboración da DUDH e a
creación da ONU, coa finalidade de entendela como unha necesidade do seu tempo, cuxo
valor continúa vixente como fundamento ético universal da lexitimidade do dereito e dos
estados.

B5.10. Problemas aos que se enfronta o exercicio dos dereitos civís e políticos da DUDH. B5.6. Avaliar, utilizando o xuízo crítico, a magnitude dos problemas aos que se enfronta a
aplicación da DUDH.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Valoración das actividades e das probas realizadas polo alumnado.

Instrumentos:
Para reforzo e recuperación da 1º e 2º avaliacións

Actividades presentadas en diferentes sopertes (texto, vídeo) que o alumnado entregará resoltas a través da aula virtual nas datas
previstas.
Para ampliación dos contidos da 3ª avaliación
Exercicios de investigación e aplicación  de coñecementos

Cualificación final - Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- Para recuperación da 1º e 2ª avaliacións
- As tarefas de recuperación son obrigatorias
- Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través da aula virtual ou por correo electrónico.
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- Se se cumpren os criterios a nota final será un cinco. 

- Ampliación ( para o alumnado aprobado)
A valoración positiva das tarefas, seguindo os criterios de evaluación sinalados na programación, pode subir a nota ata un 

máximo de 2 puntos .
Proba

extraordinaria de
setembro

Mantense o previsto na programación xeral da materia para o diseño desta proba, coa única excepción de que os contidos 
axustaranse os contidos mínimos e estándares de arpendizaxe recollidos nesta adaptación da programación para a recuperación 
da 1ª e 2ª avaliacións.

Avaliación de
materia pendentes

Non hai alumnado nesta situación 

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

Actividades

    Para recuperación da 1º e 2ª avaliacións
 Tarefas de comprensión de conceptos
Análise de dilemas morais
Aplicación de conceptos a situacións da vida social
Ampliación ( para o alumnado aprobado) 
Tarefas de argumentación, investigación e aplicación de coñecementos dos contidos traballados neste trimestre.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade. 
Clase online para resolver dubidas ou repasar os contidos
Actividades na aula virtual ou a través do correo electónico. 
PARA O ALUMNADO PENDENTE: A presentación de actividades farase a través do correo electrónico ( canle usado para a 
comunicación e recepeción de tarefas)
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Materiais e recursos

Libro de texto “Valores éticos 3". Vicens Vives
Materiais na aula virtual: PowerPoint, vídeos de apoio
Clases online para aclarar dúbidas.

4. Información e publicidade
Información ao

alumnado e ás familias
 A Aula virtual actúa como canle para informar de novas, e tamén para actualizar materiais. 

-a través da aula virtual o alumnado entregará as tarefas encomendadas.

O Correo electrónico actuara como canle de comunicación a como canle de envio de tarefas se o alumnado ten problemas 
para utilizar a aula virtual.

O Correo electrónico  é a canle de envio de tarefas e comunicación co alumnado coa materia pendente.

Videochamada a través de webex

informe  a través de xefatura de estudos
Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

VALORES ÉTICOS 4º E.S.O
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é fundamental
no mundo actual de grandes e rápidos cambios, debido á magnitude dos
perigos aos que se enfronta o ser humano, polo que resulta necesaria a
súa actualización e a ampliación aos novos campos de acción da persoa,
co  fin de garantir o cumprimento dos dereitos humanos.

VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da reflexión ética
no  século  XXI,  como  instrumento  de  protección  dos  dereitos  humanos
ante  o  perigo  que  poden  representar  entes  posuidores  de  grandes
intereses  políticos  e  económicos  e  grupos  violentos,  que  teñen ao seu
alcance armamento de grande alcance científico e tecnolóxico, capaces de
pór en grande risco os dereitos fundamentais da persoa.

B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser humano
do século XXI as circunstancias que o rodean, salientando os límites que lle
impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para a elaboración do seu
proxecto de vida, conforme os valores éticos que libremente elixe e que
dan sentido á súa existencia.

VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento actual o/a
rodean, identificando as limitacións e as oportunidades que se lle formulan
desde  as  perspectivas  social,  laboral,  educativa,  económica,  familiar,
afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas, o seu proxecto de vida
persoal, determinando libremente os valores éticos que deben guialo/a.
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B3.3. Distinguir os principais valores éticos nos que se fundamentan as
éticas formais, establecendo a súa relación coa ética kantiana e sinalando
a importancia que este filósofo lle atribúe á autonomía da persoa como
valor ético fundamental.

VEB3.3.1. Define os elementos distintivos das éticas formais e compáraos
cos relativos ás éticas materiais.

B4.1. Concibir a democracia non só como unha forma de goberno, senón
como un estilo de vida cidadá, consciente do seu deber como elemento
activo da vida política, colaborando na defensa e na difusión dos dereitos
humanos tanto na súa vida persoal como na social

VEB4.1.1. Comprende a importancia que ten para a democracia e a xustiza,
que os cidadáns e as cidadás coñezan e cumpran os seus deberes (defensa
dos valores éticos e cívicos, coidado e conservación de todos os bens e
servizos públicos, participación na elección de representantes políticos/as,
respecto e tolerancia á pluralidade de ideas e de crenzas, acatamento das
leis  e  das  sentenzas  dos  tribunais  de  xustiza,  pagamento dos  impostos
establecidos, etc.).

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
   
   - Análise das produccións dos alumnos/as, probas escrita do libro, cuestionarios.

Instrumentos:
- Probas abertas con preguntas ou temas nas que o alumno/a debe construír as respostas. 
 Observacións:
- O carácter continuo da avaliación fai que quen teña suspensa a 1ª avaliación poderá recuperala só si aproba a 2ª avaliación.

Cualificación final

- A cualificación final será a nota media da 1ª e 2ª avaliación á que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos das
actividades de repaso e reforzo.

Proba
extraordinaria de

-- Tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe sinalados con anterioridade, a proba estará centrada
nos contidos  impartidos no primeiro e segundo trimestre.
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setembro

Avaliación de
materia pendentes Non hai alumnado nesta situación 

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

Actividades

    Recuperación:
  -  Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do
curso a profesora entregará unhas fichas de traballo.
   
  Repaso e reforzo:

Actividade de análise:

O alumnado terá que ler  “ El guardián entre el centeno”. Alianza Editorial.
 

Actividade de reflexión:

- Examinar as distintas accións e a complexidade das situacións que afrontan as persoas e a sociedade.

 

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.
- Aprendizaxe baseada nos problemas e na experiencia.
-Lectura de profundización nos conceptos clave do tema.

Materiais e recursos - Fichas de traballo elaboradas pola profesora.
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4. Información e publicidade
Información ao

alumnado e ás familias - Aula Virtual  e  correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

FILOSOFÍA 4º E.S.O
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, diferenciándoa doutros
tipos  de  saberes  que  estudan  aspectos  concretos  da  realidade  e  do
individuo

FIB1.1.1.  Define  e  utiliza  conceptos  como  filosofía,  mito,  logos,  saber,
opinión,  abstracto,  concreto,  razón,  sentidos,  arché,  causa,  monismo,
dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo,  e elabora un glosario con
eles.

B1.2.  Coñecer  a  orixe  da  filosofía  occidental  (onde,  cando  e  por  que
xorde), distinguíndoa dos saberes prerracionais, o mito e a maxia, en tanto
que saber práctico, e comparándoa con algunhas características xerais das
filosofías orientais.

FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a mitolóxica,
en comparación tamén con algunhas características xerais das filosofías
orientais.

B1.3.  Identificar  o  primeiro  interrogante  filosófico  da  filosofía  grega,  a
pregunta  pola  orixe,  e  coñecer  as  primeiras  respostas  dadas  polos
primeiros pensadores gregos.

FIB1.3.1.  Describe as primeiras respostas presocráticas á  pregunta polo
arché, coñece os seus autores e reflexiona por escrito sobre as solucións
de  interpretación  da  realidade  expostas  por  Heráclito,  Parménides  e
Demócrito.

B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía no século V a.C., explicando
algunhas das ideas centrais de Sócrates e de Protágoras, e reflexionando
sobre a aplicación práctica da filosofía respecto ao individuo e a sociedade

FIB1.4.1.  Compara  a  interpretación  do  ser  humano  e  a  sociedade
defendida por Sócrates coa exposta por Protágoras, e argumenta a súa
propia postura.
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en que vive.
B1.6. Recoñecer as funcións da filosofía en tanto que saber crítico que
aspira a fundamentar, analizar e argumentar sobre os problemas últimos
da realidade, desde unha vertente tanto teórica como práctica.

FIB1.6.1.  Diserta  sobre  as  posibilidades  da  filosofía  segundo  as  súas
funcionalidades.

B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristóteles, reflexionando
sobre a consideración e a relación entre a alma, o corpo e os afectos, que
se analizan nesas teorías.

FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón.
FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.

B2.18.  Describir  e  comparar  a  concepción  cartesiana  do  papel  do
pensamento como aspecto que define o individuo, fronte ás concepcións
materialistas e mecanicistas do home-máquina no materialismo francés
do século XVIII.

FIB2.18.1. Expón o significado da tese de Descartes "Penso, logo existo".

B4.5. Comprender algúns dos principais tipos de verdade (a verdade como
correspondencia;  a  verdade  segundo  o  pragmatismo  americano;  a
verdade  desde  o  perspectivismo  e  o  consenso)  e  reflexionar  sobre  a
posibilidade de alcanzar a verdade absoluta.

FIB4.5.1.  Define  algúns  tipos  de  verdade,  como  son  a  verdade  como
correspondencia,  a  verdade  segundo  o  pragmatismo  americano  e  a
verdade desde o perspectivismo.

B3.2.  Recoñecer  a  dimensión  social  e  cultural  do  ser  humano,
identificando e distinguindo os conceptos de cultura e de sociedade.

FIB3.2.1.  Define  e  explica  o  significado dos  conceptos  de  cultura  e  de
sociedade, facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai no
ser humano.

B3.4. Coñecer os elementos do proceso de socialización e relacionalos coa
propia personalidade.

FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria.

B3.9. Reflexionar e indagar sobre o relativismo cultural e o etnocentrismo. FIB3.9.1.  Coñece o relativismo cultural  e  o  etnocentrismo,  e  reflexiona
sobre eles,  expresando conclusións  propias  e achegando exemplos  con
feitos investigados e contrastados en internet.

2. Avaliación e cualificación
Avaliación Procedementos:

   
   - Análise das produccións dos alumnos/as, probas específicas, cuestionarios.
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Instrumentos:
- Probas abertas con preguntas ou temas nas que o alumno/a debe construír 
as respostas. 
 

Cualificación final

A cualificación final  será a  nota media da 1ª e 2ª avaliación á que se lle
poderá  sumar  ata  un  máximo  de  2  puntos  das  actividades  de  repaso  e
reforzo.

Proba
extraordinaria de

setembro

--  Tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe
sinalados con anterioridade, a proba estará centrada  nos contidos  impartidos
no primeiro e segundo trimestre.

Avaliación de
materia pendentes Non hai alumnado nesta situación

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

ampliación)
Actividades     Recuperación:

  -  Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do  curso  a  profesora
entregará unhas fichas de traballo.
   
  Repaso e reforzo:

- Exercicio escrito sobre o libro " El arte de pensar". 
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- Comentario de textos.

- Fichas de traballo baseadas nos EA

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.
-Lectura de profundización nos conceptos clave do tema.
-Test de autoavaliación.

Materiais e recursos
- Apuntamentos de clase impartidos pola profesora.
- Fichas de traballo elaboradas pola profesora.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás

familias
- Aula Virtual  e  correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

RECUPERACIÓN DE 1ª E 2ª AVALIACIÓNS

▪ B1.1. Ler comprensivamente e analizar de forma crítica textos significativos e breves,
pertencentes a pensadores/as destacados/as.

FIB1.1.1. 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.

▪ B1.2. Argumentar e razoar os propios puntos de vista sobre as temáticas estudadas na
unidade, de forma oral e escrita, con claridade e coherencia.

▪ FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións de forma escrita, con claridade e coherencia, e
demostrando un esforzo creativo e educativo na valoración persoal dos problemas filosóficos

analizados.

▪ B1.3. Seleccionar e sistematizar información obtida de distintas fontes. ▪ FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos como de
internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a

información.

▪ FIB1.3.2. 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.

▪ B1.4. 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.

▪ FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, etc.,
amosando a comprensión dos eixes conceptuais estudados.

▪ B2.1. Coñecer e comprender a especificidade e a importancia do saber racional en xeral e do
filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación da realidade,

valorando que a filosofía é, á vez, un saber e unha actitude que estimula a crítica, a
autonomía, a creatividade e a innovación.

▪ FIB2.1.1. 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.

▪ FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais,
como o mito ou a maxia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 18 DE 32 CENTRO:  IES A PONTEPEDRÑA
CURSO 1º DE BACHARELATO:
MATERIA FILOSOFÍA 



▪ B2.2. Identificar as dimensións teórica e práctica da filosofía, os seus obxectivos, as
características,  as  disciplinas,  os  métodos  e  as  funcións,  relacionándoa
paralelamente con outros saberes de comprensión da realidade.

▪ FIB2.2.1.  Identifica,  relaciona e distingue as vertentes  práctica e teórica do labor
filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía.

▪ B2.3. Contextualizar histórica e culturalmente as problemáticas analizadas e expresar
por escrito as achegas máis importantes do pensamento filosófico desde a súa orixe,
identificando  os  principais  problemas  formulados  e  as  solucións  achegadas,  e
argumentando as propias opinións ao respecto.

▪ FIB2.3.1.  Recoñece  as  principais  problemáticas  filosóficas  características  de  cada
etapa cultural europea.

▪ FIB2.3.2.  Expresa  por  escrito  as  teses  fundamentais  dalgunhas  das  correntes
filosóficas máis importantes do pensamento occidental.

B2.4. Comprender e utilizar con precisión o vocabulario filosófico fundamental, realizando un
glosario de termos

▪ FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché,  metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc.

B2.5. Analizar de maneira crítica fragmentos de textos significativos e breves 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 na unidade e coa presentación doutros intentos de

comprensión da realidade

▪ FIB2.5.1. 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,
pertencentes a pensadores/as, que identifiquen as problemáticas filosóficas formuladas.

Bloque 3. O coñecemento

▪ B3.1. Coñecer de modo claro e ordenado as problemáticas implicadas no proceso do
coñecemento humano, analizadas desde o campo filosófico, os seus graos, as ferramentas e
as fontes, e expor por escrito os modelos explicativos do coñecemento máis significativos.

▪ FIB3.1.1. 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.

▪ B3.2. Explicar e reflexionar sobre o problema do acceso á verdade, identificando as
problemáticas e as posturas filosóficas que xurdiron en torno ao seu estudo.

▪ FIB3.2.1. 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.

▪ FIB3.2.2.  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,  ,
coherencia, adecuación, consenso, etc.,

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 19 DE 32 CENTRO:  IES A PONTEPEDRÑA
CURSO 1º DE BACHARELATO:
MATERIA FILOSOFÍA 



▪ B3.4. 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,
como pode ser a problemática da obxectividade ou a adecuación teoría-realidade,
argumentando as propias opinións de xeito razoado e coherente.

▪ FIB3.4.1.  Explica  os obxectivos,  as funcións e os principais  elementos da ciencia,
manexando termos como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo.

▪ FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a
orde lóxica do proceso de coñecemento.

▪ FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedutivo,
método, verificación, predición, entre outros.

Bloque 4. A realidade

▪ B4.1. Recoñecer e valorar a metafísica, disciplina que estuda a realidade en tanto
que totalidade, distinguíndoa das ciencias, que versan sobre aspectos particulares
desta.

▪ FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus
contidos e a súa actividade, razoando sobre eles.

▪ B4.3.  Coñecer e  comparar  as  explicacións  dadas  desde as grandes  cosmovisións
sobre o universo.

▪ FIB4.3.1.  Explica  e  compara  dúas  das  grandes  cosmovisións  do  Universo:  o
paradigma organicista aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano.

▪ FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica
contemporáneas da realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses
caracteres.

▪ FIB4.3.3.  Usa  con  rigor  termos  epistemolóxicos  e  científicos  como  cosmovisión,
paradigma,  Universo,  natureza,  finalismo,  determinismo,  orde,  causalidade,
principio,  mecanicismo,  materia,  relatividade,  cuántica,  espazo,  tempo,  azar,
determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre outros.

▪ B4.4.  Elaborar  táboas  e/ou  mapas  conceptuais  comparando  os  caracteres
adxudicados  historicamente  ao  Universo,  entendido  como  totalidade  do  real,
contextualizando  historicamente  e  culturalmente  cada  cosmovisión  e  ampliando
información mediante internet e/ou fontes bibliográficas.

▪ FIB4.4.1.  Elabora  esquemas,  táboas  e/ou  mapas  conceptuais  que  comparen  os
caracteres adxudicados historicamente ao Universo, entendido como totalidade do
real, contextualizando historicamente e culturalmente cada cosmovisión e ampliando
información mediante internet e/ou fontes bibliográficas.

AMPLIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Bloque 5. O ser humano desde a filosofía
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B5.1. Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica. FIB5.1.1.  Utilizar  con  rigor  vocabulario  específico  da  temática,  como  evolución,
dialéctica, proceso, progreso, zar, selección natural, apto, reducionismo, creacionismo,
evolución cultural, determinismo xenético, natureza e cultura.

B5.2.  Coñecer  e  explicar  as  implicacións  filosóficas  da  evolución,  en  relación  cos
contidos metafísicos e cos/coas pensadores/as xa estudados/as.

FIB5.2.1.  Coñece  e  explica  as  consideracións  filosóficas  implicadas  na  teoría  da
evolución,  como  a consideración dinámica e dialéctica da vida ou o indeterminismo,
entre outras.

FIB5.2.2. Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins,
J. Mosterín, A. Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, entre outros.

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira argumentada, sobre a interacción dialéctica
entre o compoñente natural e o cultural que caracterizan o ser humano como tal, sendo
o  culturalmente  adquirido  condición  para  a  innovación  e  a  creatividade  que
caracterizan a especie.

FIB5.3.1.  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.

FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva
entre o xeneticamente innato e o culturalmente adquirido, condición para a innovación
e a capacidade creativa que caracterizan a nosa especie.

B5.4. Valorar os coñecementos adquiridos nesta unidade, rexeitando os prexuízos tanto
etnocéntricos como por motivos físicos, e tamén as actitudes de intolerancia, inxustiza
e exclusión.

FIB5.4.1.  Argumenta  con  coherencia,  baseándose  nos  datos  obxectivos  aprendidos,
sobre as implicacións de adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos
e as culturas.

Bloque 6. A racionalidade práctica

B6.1.  Identificar  a especificidade da razón na súa dimensión práctica,  en tanto que
orientadora da acción humana.

FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana,
aínda  recoñecendo  os  seus  vínculos  ineludibles  coa  razón  teórica  e  a  intelixencia
emocional.

FIB6.1.2. Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego, contrastando, de
forma razoada, a concepción socrática coa dos sofistas.

B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética. FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética.

B6.3. Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a xustiza e a felicidade, e
sobre o desenvolvemento moral.

FIB6.3.1. 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.
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FIB6.3.2. Expresa de maneira crítica as argumentacións das principais teorías éticas
sobre  a  xustiza,  razoando  as  súas  propias  ideas,  e  achega  exemplos  do  seu
cumprimento e do seu incumprimento.

FIB6.3.3.  Analiza  textos  breves  dalgúns  dos  filósofos  representantes  das  principais
teorizacións éticas e sobre o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo.

FIB6.3.4.  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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Valoración das actividades e das probas propostas nas que se diferencia entre:
1. Actividades a través da Aula virtual
2. probas a realizar en día y hora prefixados, equivalente a un examen presencial, realizadas a través da Aula
virtual ( cuestionario tipo test)
_ Prazos de entrega: semanalmente. 
_En caso de problemas os traballos pódense presentar a través do correo electrónico ou por outro medio que se 
habilite para o caso.

Instrumentos:
Para reforzo e recuperación da 1º e 2º avaliacións

Exercicios de carácter argumentativo relativa aos contidos da primeira e da segunda avaliacións que combinarán as
diferentes  ferramentas de traballo usadas (comentario de texto, disertación, e argumentación lóxica).
Exercicios teóricos de carácter expositivo (sínteses informativas,  mapas conceptuais ou elaboración de esquemas)
Cuestionarios prechados (Cuestionario tipo test), realizados a través da aula virtual
Para ampliación dos contidos da 3ª avaliación  . 
Exercicios de argumentación e aplicación  de coñecementos

Cualificación final

O procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Para recuperación da 1º e 2ª avaliacións

- As tarefas de recuperación son obrigatorias. Deben ser entregadas nos prazos previstos
- Deberán realizar os cuestionarios (cuestionarios tipo test) online a través da aula virtual.
- Se se cumpren os criterios a nota final será un cinco. 

- Se calificarán cun 0 aqueles exercicios que:
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_ Non se axusten ao requerido nas cuestións propostas

_ Sexan copia literal de apuntamentos, libros, páxinas de Internet ou coincidan cos de outro/os alumnos.

_ Sexan entregadas fora de prazo

Ampliación ( para o alumnado aprobado)
Tarefas de argumentación, investigación e aplicación de coñecementos
A valoración positiva das tarefas pode subir a nota ata un máximo de 2 puntos .

Proba extraordinaria de
setembro 

Mantense o previsto para esta proba na programación xeral da materia coa única excepción de qu eos contidos 
axustaranse os contido smínimos e estándares de arpendizaxe sinalados nesta adaptación da programación

Avaliación de  materia
pendentes

Cando se suspenderon as clases xa estaban feitas dúas probas de avaliación de pendentes. O alumnado que non 
superou a materia nesas probas terá que:
Entregar dous comentarios de texto nas datas sinaladas
Exames online (cuestionario tipo test)
Criterios de avaliación:
Os mínimos fixados na programación para as dúas primeiras avaliacións.

Criterios de cualificación:
Os comentarios de texto terán un peso dun 50% na nota final .
Os exames online (cuestionario tipo test) terán un peso dun 50% na nota final .

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Entrega das actividades propostas nos prazos fixados
proba online en día e hora a acordar na terceira semana de maio

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

Actividades Para recuperación da 1º e 2ª avaliacións
1. Actividades de carácter argumentativo que que combinarán diferentes  ferramentas de traballo 
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(comentario de texto, disertación, e argumentación lóxica).
2. Actividades de carácter expositivo (sínteses informativas  ou elaboración de esquemas)
3. Cuestionarios prechados (Cuestionario tipo test), realizados a través da aula virtual
Ampliación ( para o alumnado aprobado)
Actividades de argumentación.
Actividades de investigación e aplicación de coñecementos a situaciónsreais traballados a través do cine.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade. 
Clase online para resolver dubidas e repasar os contidos
Cada semana, a través da aula virtual, se entregará unha tarefa .
Se algún alumno ten problemas para entregala por este medio, pode facelo a través do correo electrónico ou falar 
coa profesora para habilitar outro modo de entrega.

Materiais e recursos Materiais na aula virtual: apuntamentos, PowerPoint, vídeos de apoio
Libro de texto.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

Videoconferencia a través de webex

A Aula virtual actúa como canle para informar de novas, e tamén para actualizar materiais. 
-a través da aula virtual o alumnado entregará as tarefas encomendadas.

A  través da aula virtual faranse as probas tipo test na data e hora prefixada. 

O Correo electrónico ( ou outra fórmula que se pode habilitar) actuará como canle de comunicación a como canle
de envio de tarefas se o alumnado ten algún tipo de problema.

O Correo electrónico  é a canle de envio de tarefas e comunicación co alumnado coa materia pendente.

informe  a través de xefatura de estudos. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 25 DE 32
CENTRO:

CURSO:
MATERIA



HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. 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.

HFB1.1.1.  Comprende  o
sentido global dos textos
máis  salientables
dos/das  autores/as
estudados/as,
recoñecendo  a  orde
lóxica da argumentación
e as formulacións que se
defenden,  e  é  quen  de
transferir  os
coñecementos  a
outros/as  autores/as  ou
problemas. 
HFB1.1.2.  Analiza  as
ideas  do  texto,
identificando  a
conclusión  e  os
conceptos  e  as  ideas
relevantes, e recoñece a
súa  estrutura  e  a  orde
lóxica das súas ideas

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia e comprender o primeiro gran
sistema filosófico,  o  de  Platón,  analizando a  relación  entre  realidade  e
coñecemento,  a  concepción  dualista  do  ser  humano  e  a  dimensión
antropolóxica e política da virtude, en relación coa filosofía presocrática e
o xiro antropolóxico de Sócrates e os Sofistas, valorando a súa influencia

HFB2.1.1.  Utiliza
conceptos  de  Platón
como  idea,  mundo
sensible,  mundo
intelixible,  ben,  razón,
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no  desenvolvemento  das  ideas  e  os  cambios  socioculturais  da  Grecia
antiga, e apreciando criticamente o seu discurso.

doxa,  episteme,
universal,  absoluto,
dualismo, reminiscencia,
transmigración, mímese,
methexe,  virtude  e
xustiza,  entre  outros,  e
aplícaos con rigor.
HFB2.1.3.  Distingue  as
respostas  da  corrente
presocrática  en  relación
á  orixe  do  Cosmos,  os
conceptos fundamentais
da dialéctica de Sócrates
e  o  convencionalismo
democrático  e  o
relativismo  moral  dos
sofistas, identificando os
problemas  da  filosofía
antiga,  e  relacionando
esas  respostas  coas
solucións achegadas por
Platón.

B2.2.  Entender  o  sistema  teleolóxico  de  Aristóteles,  en  relación  co
pensamento  de  Platón  e  a  física  de  Demócrito,  e  valorando  a  súa
influencia no desenvolvemento das ideas e cos cambios socioculturais da
Grecia antiga.

HFB2.2.1.  Utiliza  con
rigor  conceptos  do
marco  do  pensamento
de  Aristóteles,  como
substancia,  ciencia,
metafísica,  materia,
forma,  potencia,  acto,
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causa, efecto, teleoloxía,
lugar  natural,  indución,
dedución,  abstracción,
alma,  monismo,
felicidade  e  virtude,
entre outros.

B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián e o seu encontro coa filosofía
a través das ideas fundamentais de Agostiño de Hipona, apreciando a súa
defensa da liberdade, da verdade e do coñecemento interior ou a historia.

HFB3.1.1.  Explica  o
encontro da filosofía e a
relixión  cristiá  nas  súas
orixes, a través das teses
centrais  do pensamento
de Agostiño de Hipona.

B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, en relación co agostinismo, a
filosofía  árabe  e xudía,  e  o  nominalismo,  e  valorar  a  súa  influencia no
desenvolvemento das ideas e nos cambios socioculturais da Idade Media.

HFB3.2.1.  Define
conceptos  de  Tomé  de
Aquino,  como razón,  fe,
verdade,  deus,  esencia,
existencia,  creación,
inmortalidade,  lei
natural,  lei  positiva  e
precepto, entre outros, e
aplícaos con rigor.

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, e valora a súa influencia no
desenvolvemento  das  ideas  e  nos  cambios  socioculturais  da  Idade
Moderna.

HFB4.2.1.  Identifica
conceptos  de  Descartes
como  razón,  certeza,
método,  dúbida,
hipótese,  "cogito",  idea,
substancia  e
subxectivismo,  entre
outros,  e  aplícaos  con
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rigor.
B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en relación co liberalismo político de
Locke,  e  valorar  a  súa  influencia  no  desenvolvemento  das  ideas  e  os
cambios socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.3.1.  Utiliza
conceptos  de  Hume
como  escepticismo,
crítica,  experiencia,
percepción,  inmanencia,
asociación,  impresións,
ideas,  hábito,
contradición,  causa,
crenza,  sentimento,
mérito,  utilidade,
felicidade,  contrato
social, liberdade e deber,
entre  outros,  e  úsaos
con rigor.

B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co racionalismo
de Descartes, o empirismo de Hume e a filosofía ilustrada de Rousseau, e
valorar  a  súa  influencia  no  desenvolvemento  das  ideas  e  os  cambios
socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.5.1.  Aplica
conceptos de Kant como
sensibilidade,
entendemento,  razón,
crítica,  transcendental,
ciencia,  innato,  xuízo,  a
priori,  a  posteriori,
facultade,  intuición,
categoría,  ilusión
transcendental, idea, lei,
fenómeno,  nóumeno,
vontade,  deber,
imperativo  categórico,
autonomía,  postulado,
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liberdade,  dignidade,
persoa,  paz  e  pacto,
entre  outros,  e  utilízaos
con rigor.

B5.1. 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 Contemporánea

HFB5.1.1.  Identifica
conceptos  de  Marx
como  dialéctica,
materialismo  histórico,
praxe,  alienación,
infraestrutura,
superestrutura,  forzas
produtivas,  medios  de
produción,  loita  de
clases,  traballo,
plusvalor  e  humanismo,
entre  outros,  e  utilízaos
con rigor.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Análise das produccións dos alumnos/as, Probas específicas, cuestionarios.

Instrumentos: 
- Probas abertas con preguntas ou temas nas que o alumno/a debe construír as respostas. 
- Probas obxectivas con preguntas moi concretas e opcións de resposta fixa para que o alumno/a escolla. 

Cualificación final
A cualificación final será a nota media da 1ª e 2ª avaliación á que se lle poderá sumar ata un máximo de 2 puntos das
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actividades de repaso e ampliación.

Proba
extraordinaria de

setembro

 -  Tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe sinalados con anterioridade, a proba estará centrada
nos impartidos no primeiro e segundo trimestre e axustarase  as pautas de cualificación que marca o Grupo de Traballo para a
proba de acceso  á Universidade.

Avaliación de
materia pendentes

Non hai alumnado nesta situación

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

Actividades

Recuperación
- Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do
curso a profesora entregará unhas actividades de acordo cos diferentes EA.

Ampliación

-  As necesarias  para a adecuada progresión do alumnado e para a superación da proba de acceso  á Universidade.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.

-Lectura de profundización nos conceptos clave do tema.
-Test de autoavaliación.
-Semanalmente, cada alumno/a realizará un comentario de texto que será enviado ao correo electrónico da profesora para
súa corrección.

Materiais e recursos - Apuntamentos de clase impartidos pola profesora.
- Fichas de traballo elaboradas pola profesora.
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- Presentacións para traballar os temas.
- Materiais complementarios en distintos soportes.

4. Información e publicidade
Información ao

alumnado e ás familias - Aula Virtual  e  correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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