
Adaptación  da  programación  de  Filosofía  debido  á  declaración  de  estado  de  emerxencia  e  a
suspensión das acividades presenciais nos centros de ensino.

ADAPTACIÓNS NO BACHARELATO: FILOSOFÍA DE 1º E HISTORIA DA FILOSOFIA DE 2º

FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

PLAN DE RECUPERACIÓN DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
  

1. Na  aula virtual teñen información sobre novidades  que vaian xurdindo, sobre tarefas  e
prazos de entrega. 
2. Proporanse como máximo 10 actividades.
3. Prazos de entrega: semanalmente

CONTIDOS 

   A finalidade das actividades é repasar  os contidos fundamentais do curso correspondentes á 1ª e
2º avaliacións.
 
   a) Bloque I: Contenidos procediementales y transversales 

A argumentación. Estrutura dun argumento: premisas e conclusión

Tipos de argumentos

Regras para a construción de argumentos

Disertación filosófica

  b) Bloque II: O saber filosófico 

 Concepto de Filosofía. características do saber filosófico

 Disciplinas filosóficas: Filosofía teórica e filosofía práctica

 O pensamento prerracional. O mito. Características. O paso do mito ao logos

 A Historia da filosofia

 Funcións da filosofía

  c) Bloque III: O problema filosófico do coñecemento
    Problemas filosóficos derivados do proceso de coñecemento: 
    _ realismo/ idealismo. Racionalismo/ empirismo
    A verdade. Teorías sobre a verdade: correspondencia, coherencia, perspectiva.
    Criterios de verdade
    O saber científico. Características
    Clasificación das ciencias: formales e materiales
    O método científico
  d) Bloque IV: A realidade
    As cosmovisións científicas
    O modelo xeocéntrico: Aristoteles /Ptolomeo
    O odelo xeocéntrico
    As aportacións da física contemporánea
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades propostas.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      Os  criterios  que  se  establecen  a  continuación  están  orientados  a  comprobar  o  grao  de
consecución,  por  parte  do  alumnado,  dos  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe  prescritos  no
currículo.

   -Demostra coñecemento e comprensión  dos problemas e teorías analizadas

   -Incorpora e manexa de forma significativa o vocabulario técnico introducido e demostra un  nivel
de precisión, exactitude e rigor suficiente no seu uso.

   -  Valorarase  a  organización  do  traballo,  redacción,  o  uso  de  vocabulario  técnico  adecuado,
omanexo da información e a correcta argumentación.

    - Analiza textos sobre os que argumenta e razoa con claridade e coherencia introducindo as
temáticas e conceptos estudados.

   -  Selecciona e sistematiza información sendo capaz de elaborar mapas conceptuais ou táboas
cronolóxicas.

    Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota final será un cinco. 

Observacións sobre as actividades

     

1.   Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través da aula virtual ou
por correo electrónico; en algún caso pode ser con control presencial online.

2.   De non poder envialas por estes canles, contactarase coa profesora través do correo, e
buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
3.   Penalízase o plaxio.

TERCEIRA AVALIACIÓN. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

As actividades da 3ª avaliación non poderán prexudicar ao alumnado na sú calificación;  as notas
obtidas servirán para subir a nota media da primeira e segunda avaliación ata un máximo de 2
puntos. 

1. Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefa e prazos de
entrega. 

2. Proporanse como máximo 4 actividades.

3. Prazos de entrega: quincenalmente

    CONTIDOS 
      
     A finalidade das actividades é repasar  os contidos transversais e procedimentais do curso, e
avanzar en temas e competencias pendentes da última avaliación.
 Bloque V. Antropoloxía
  O posto do ser humano no cosmos. Teorías fixistas
  O posto do ser humano no cosmos: a teoría da evolución
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         Proceso de hominización 

 Bloque VI. Filosofía práctica: ética   
  O ser humano como ser moral
  Raíces da moralidade: liberdade, responsabilidade
  Elementos da moralidade: accións, normas, valores,  principios e ideales.
  A acción moral. Elementos da acción moralmente
  O desenvolvemento da conciencia moral: autonomía e heteronomía morais
  O desenvolvemento da conciencia moral. Teoría de L. Kohlberg.
  Teorías éticas. Torías materiales y formales.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

          Realización das actividades indicadas.

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      _ comprensión y aplicación de conceptos, pertinencia dos contidos e a súa relación coa nova
temática traballada.

_ Valorarase o uso de estratexias de argumentación sobre os temas ou textos propostos.

_Valorarase  o  rigor  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel  (analítica,
explicativas e interpretativas) na análise de documentos presentados en diferentes formatos.

_ En todas as actividades terase tamén en conta a corrección ortográfica e gramatical.

      

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª avaliación pódeselle sumar ata un máximo
de dous puntos.

   Observacións sobre as actividades

     

1. Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través da aula virtual ou por
correo electrónico.

2   De non poder envialas por estes canles, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e
buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 

3. Penalízase o plaxio.

4.  Todas   as  actividades  deben  ser  manuscritas  como  se  indica  en  cada  unha  das  actividades
propostas.

 TAREFAS DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO PENDENTE.

1.  Ao  longo  do  curso,   fixéronse dous  probas  de  recuperación  para  o  alumnado  pendente.  A
cualificación positiva nesas probas supuxo a superación da materia.  Para o alumnado suspenso
quedou pendente unha proba final de recuperación dos contidos mínimos do curso.

2. A comunicación sobre dudas ou outro tipo de novidades que vaian xurdindo, a comunicación é a
través do correo e a aula virtual

3.  Ante a  imposibilidade de facer  a  proba presencial  pendente,  a  proposta  de recuperación é a
seguinte_
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_ Realización de dous comentarios de texto sobre cada unha das partes en que se dividiu a materia.

_ Realización de dúas probas tipo test, cada unha delas sobre unha das partes en que se dividiu a
materia.

3. Prazos de entrega: Primer comentario de texto e primeira proba tipo test: 1º semana de maio
Segundo comentario de texto e segunda proba tipo test; 3º semana d maio.

4. A entrega será a través da aula virtual

CONTIDOS MÍNIMOS

Para a primeira entrega:

Concepto de Filosofía. características do saber filosófico

Disciplinas filosóficas: Filosofía teórica e filosofía práctica

O pensamento prerracional. O mito. Características. O paso do mito ao logos

     A verdade. Teorías sobre a verdade: correspondencia, coherencia, perspectiva.
    O saber científico. Características
    Clasificación das ciencias: formales e materiales. O método científico

Para a segunda entrega:
   O posto do ser humano no cosmos: a teoría da evolución. Proceso de hominización 
   O ser humano como ser moral.     Teorías éticas. Torías materiales y formales.
  Orixe  e lexitimidade do poder político.
   Concepto de estado. O estado moderno e as súas características.
O poder e asúa lexitimación a través da historia: teorías do contrato social.
A) Thomas Hobbes.
B) John Locke.
C) Jean Jacques Rousseau.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades propostas.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      Os  criterios  que  se  establecen  a  continuación  están  orientados  a  comprobar  o  grao  de
consecución,  por  parte  do  alumnado,  dos  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe  prescritos  no
currículo.

   -Demostra coñecemento e comprensión  dos problemas e teorías analizadas

   -Incorpora e manexa de forma significativa o vocabulario técnico introducido e demostra un  nivel
de precisión, exactitude e rigor adecuado no seu uso.

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota de cada avaliación suspensa será un cinco. 

Observacións sobre as actividades

     

1.  Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e a través da aula virtual.

2.   De non poder envialas por estes canle, buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas
chegar. 

3.   Penalízase o plaxio.

4 Dto. de FILOSOFÍA IES A PONTEPEDRIÑA CURSO 2019/20



HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO

PLAN DE RECUPERACIÓN DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
  

1.Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefas, prazos de
entrega. 
2. Proporanse como máximo 10 cuestións breves e un test.
3. Prazos de entrega: semanalmente

CONTIDOS 

   A finalidade das actividades é repasar  os contidos fundamentais do curso.
 
   a) Filosofía antigo-medieval 

A orixe do cosmos na corrente presocrática. 

Dialéctica socrática e relativismo dos sofistas. 

Realidade e coñecemento en Platón.

Platón: antropoloxía e política.

Física e metafísica en Aristóteles.

Ética e política en Aristóteles. 

problema razón/fe na filosofía medieval.

 b) Filosofía moderna 

Descartes: o problema do método e a evidencia do cogito.

O liberalismo político de Locke.

Hume: crítica das ideas de sustancia e causalidade

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades propostas.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      Os  criterios  que  se  establecen  a  continuación  están  orientados  a  comprobar  o  grao  de
consecución,  por  parte  do  alumnado,  dos  contidos  e  estándares  de  aprendizaxe  prescritos  no
currículo.

   -Demostra coñecemento e comprensión  dos problemas e teorías analizadas

   -Incorpora e manexa de forma significativa o vocabulario técnico introducido e demostra un  nivel
de precisión, exactitude e rigor adecuado no seu uso.

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota de cada avaliación suspensa será un cinco. 

Observacións sobre as actividades

     

1.  Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

2.   De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora.

3.   Penalízase o plaxio.
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TERCEIRA AVALIACIÓN. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

As actividades da 3ª  avaliación non poderán prexudicar ao alumnado na súa calificación: as
notas obtidas servirán para subir a nota media da primeira e segunda avaliación ata un máximo
de 2 puntos. 

1. Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefas, prazos de
entrega. 

2. Proporanse como máximo un comentario de texto semanal.

3. Prazos de entrega: semanalmente

    CONTIDOS 
      
     A finalidade das actividades é repasar  os contidos fundamentais do curso, e avanzar en temas e
competencias pendentes da última avaliación.
       O Departamento de Filosofía, axustándose ao disposto no currículo para Historia da Filosofía e
aos  criterios  de  avaliación  para  esta  materia,  selecciona  os  seguintes  contidos  mínimos
imprescindibles para superar a materia obxecto de examen da ABAU:
      
 Filosofía moderna 

            -  Razón e progreso na Ilustración.

            - Os límites do coñecemento en Kant. 

       - A lei moral en Kant
Filosofía contemporánea 
        -Alienación e ideoloxía en Marx. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

          O comentario de texto  e  desenvolvemento dunha pregunta teórica

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN

            

        No comentario valorarase a comprensión do texto, especialmente no que atinxe aos seus con-
ceptos fundamentais e estrutura argumentativa, e a relación entre o texto e un contexto máis amplo
(o autor e o seu lugar na historia da filosofía). A avaliación da cuestión teórica farase en base á per-
tinencia dos contidos informativos da resposta, á precisión no uso dos conceptos, e á coherencia e
articulación discursiva da exposición. Tanto no comentario como na cuestión, terase tamén en conta
a corrección expresiva e gramatical.

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª avaliación pódeselle sumar ata un máximo
de dous puntos.

   

Observacións sobre as actividades

  

1.   Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

2. Penalízase o plaxio, polo tanto, a reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade
ou nun traballo, será cualificada negativamente.
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ADAPTACIONS NA ESO. FILOSOFÍA DE 4º E VALORES ÉTICOS DE 1º, 2º, 3º E 4º DE ESO

FILOSOFÍA 4º E.S.O

1. Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefas e  prazos de
entrega. 
2. Poñeranse como máximo 5 actividades de repaso
            Prazos de entrega: semanalmente
 
CONTIDOS 

   A finalidade das actividades é repasar os contidos fundamentais do curso.

 A filosofía.
 O ser humano como centro das múltiples perspectivas que se integran no saber orixinario
que é a filosofía.
 Conceptos  do  bloque  "Pensamento":  razón,  sentidos,  experiencia,  abstracción,
universalidade, sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, empirismo, certeza.
 A verdade  e  os  seus  tipos:  a  verdade  como  correspondencia;  a  verdade  segundo  o
pragmatismo americano; a verdade desde o perspectivismo e o consenso.
 Socialización.
  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades indicadas.

   Traballo de lectura do libro “El arte de pensar”.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

      Os  criterios  que  se  establecen  a  continuación  están  orientados  a  comprobar  o  grao  de
consecución, por parte do alumnado, dos contidos. 

   -Demostra coñecemento e comprensión  dos problemas e teorías analizadas

   -Incorpora e manexa de forma significativa o vocabulario técnico introducido e demostra un  nivel
de precisión, exactitude e rigor adecuado no seu uso.

   - Valorarase a organización do traballo, redacción e uso de vocabulario adecuado, utilizado con
rigor, adecuado manexo da información e a argumentación.

    Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota da avaliación suspensa  pode ser un cinco. 

Observacións sobre as actividades

1.  Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

3. De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e veremos
algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
4. Penalízase  o  plaxio,  polo  tanto,  a  reprodución  literal  de  calquera  fonte,  xa  sexa  nunha
actividade ou nun traballo, será cualificada negativamente.
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VALORES ÉTICOS 1º E.S.O

PLAN DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN
  

  
   Ante a imposibilidade de realizar a proba escrita da 2ª avaliación, os alumnos realizarán unha 
ficha de traballo dos contidos traballados  na clase.

- O prazo de entrega: 27 abril

 

CONTIDOS 

        A finalidade das actividades é repasar os contidos fundamentais do curso.

     -Tema 1: Somos persoas.
     -Tema 2: Vivimos en sociedade.
     -Tema 3: Ética e moral 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades indicadas sobre cuestións relativas a cada tema.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
   
    - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    -  Ser  capaz  de  construír  principios  valorativos  e  criterios  persoais  para  fundamentar
racionalmente e dar conta das posicións éticas sobre o que se considera bo e malo.
     -  Apreciar os elementos dos modelos éticos estudados implícitos en comportamentos individuais
e/ou colectivos que se expoñan. Con este criterio pretendemos comprobar o grao de coñecemento e
comprensión dos modelos éticos expostos en clase.
     - Detectar e explicitar, a través do libro de lectura, valores e actitudes morais. 

       Criterios sobre a cualificación

        A nota da 2ª avaliación obteráse do seguinte modo:

         70% ficha traballo feita polo alumnado durante o periodo do confinamento

         Tarefas do alumnado 20% 

         Participación antes do periodo do confinamento: 10%

            

 Observacións sobre as actividades

  

_ Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.
_  De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e veremos
algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
_  Penalízase o plaxio. A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente.
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TAREFAS DA TERCEIRA AVALIACIÓN. AMPLIACIÓN 

As actividades da 3ª avaliación non poderán prexudicar ao alumnado: as notas obtidas servirán
para subir a nota media da primeira e segunda avaliación.

          
        CONTIDOS 
 
           Non se avanzarán temas nin contidos programados para esta avaliación. Analizarase un destes
libros.
           - El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher
          - El león jardinero de Elsa Punsent.
           Coa lectura podemos traballar a autoestima, expresión emocional e a toma de decisións.

         PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

            Realización da ficha de lectura do libro.

          CRITERIOS DE AVALIACIÓN
   
       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª pódeselle sumar ata un máximo de dous
puntos.

     Data de entrega ficha do libro: 8 xuño

Observacións sobre as actividades

    Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

_  Penalízase o plaxio.  A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente
  

VALORES ÉTICOS 2º E.S.O

PLAN DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN
  

  
   Ante a imposibilidade de realizar a proba escrita da 2ª avaliación, os alumnos realizarán unha 
ficha de traballo dos contidos traballados  na clase.

- O prazo de entrega: 4 de maio

CONTIDOS 

        A finalidade das actividades é repasar os contidos fundamentais do curso.

     -Tema 1: Na busca da niña identidade
     -Tema 2: Crecer como persoas
     -Tema 3: Da moral a ética

9 Dto. de FILOSOFÍA IES A PONTEPEDRIÑA CURSO 2019/20



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades indicadas sobre cuestión relativas a cada tema.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
   
    - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    -  Ser  capaz  de  construír  principios  valorativos  e  criterios  persoais  para  fundamentar
racionalmente e dar conta das posicións éticas sobre o que se considera bo e malo.
     -  Apreciar os elementos dos modelos éticos estudados implícitos en comportamentos individuais
e/ou colectivos que se expoñan. Con este criterio pretendemos comprobar o grao de coñecemento e
comprensión dos modelos éticos expostos en clase.
     - Detectar e explicitar, a través do libro de lectura, valores e actitudes morais. 

       Criterios sobre a cualificación

        A nota da 2ª avaliación obteráse do seguinte modo:

         70% ficha traballo feita polo alumnado durante o periodo do confinamento

         Tarefas do alumnado  feitas antes do periodo do confinamento 20% 

         Participación antes do periodo do confinamento: 10% 

            

 Observacións sobre as actividades

 - Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.. 

- Penalízase o plaxio. A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente.

TAREFAS DA TERCEIRA AVALIACIÓN. AMPLIACIÓN 

          
        CONTIDOS 
 
           Non se avanzarán temas nin contidos programados para esta avaliación. Analizarase un destes
libros.
           - El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher
          - El león jardinero de Elsa Punsent.
           Coa lectura podemos traballar a autoestima, expresión emocional e a toma de decisións.

         PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

            Realización da ficha de lectura do libro.

          CRITERIOS DE AVALIACIÓN

       - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando
un vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    -  Ser  capaz  de  construír  principios  valorativos  e  criterios  persoais  para  fundamentar
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racionalmente e dar conta das posicións éticas sobre o que se considera bo e malo.
     -  Apreciar os elementos dos modelos éticos estudados implícitos en comportamentos individuais
e/ou colectivos que se expoñan. Con este criterio pretendemos comprobar o grao de coñecemento e
comprensión dos modelos éticos expostos en clase.
     - Detectar e explicitar, a través do libro de lectura, valores e actitudes morais

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª pódeselle sumar ata un máximo de dous
puntos.

     Data de entrega ficha do libro: 9 xuño

Observacións sobre as actividades

   -Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

   -De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e veremos
algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
    -A reprodución  literal  de  calquera  fonte,  xa  sexa  nunha  actividade  ou  nun  traballo,  será
cualificada negativamente.

 TAREFAS DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO PENDENTE.

1. Coa suspensión das clases presenciais quedou pendente unha proba final de recuperación dos
contidos mínimos do curso.

2. A comunicación sobre dudas ou outro tipo de novidades que vaian xurdindo, farase a través do
correo e a aula virtual

3. Proporanse 2 actividades sobre os contidos do curso

4. Prazos de entrega: Actividad 1: 8de maio
          Actividad 2: 22 maio.

5. A entrega será a través da aula virtual. 
6. De non poder envialas por estes canle, buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas
chegar. 

CONTIDOS 

        A finalidade das actividades é repasar os contidos fundamentais do curso.

     -Tema 1: Concepto de persoa
     -Tema 2: Da moral á ética. Características dos valores éticos

-Tema 3: tratados internacionais sobre DDHH

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades propostas.

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    - Ser capaz de construír principios valorativos para fundamentar racionalmente a defensa dos
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seus principios morais. 

_  Coñecer  os  Tratados  Internacionais  sobre  Dereitos  Humanos  como base  para  construir  unha
sociedade plural con valores comúns, que os preparen para o exercicio da cidadanía democrática.

 

       Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota final será un cinco. 

Observacións sobre as actividades

     

_ Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e a través da aula virtual.

_  De non poder envialas por estes canle, buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas
chegar. 
_ Penalízase o plaxio. A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente.

VALORES ÉTICOS 3º E.S.O

PLAN DE RECUPERACIÓN DA 1ª E 2ª AVALIACIÓN
  

1. Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefas e prazos de
entrega. 
2. Proporanse como máximo 4 actividades.
3. Prazos de entrega: semanalmente

  
CONTIDOS 

   A finalidade das actividades é repasar  os contidos fundamentais do curso correspondentes á 1ª e
2º avaliacións.
 
 Tema 1: Xustiza e política
Tema 2: Relación entre ética e dereito

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades indicadas.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

- Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    - Ser capaz de construír principios valorativos para fundamentar racionalmente a defensa dos
seus principios morais. 

     

        Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios a nota final será un cinco. 
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 Observacións sobre as actividades

1.   Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través da aula virtual
ou por correo electrónico.

2.      Penalízase o plaxio, polo que a reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha
actividade ou nun traballo, será cualificada negativamente.

TAREFAS DA TERCEIRA AVALIACIÓN. AMPLIACIÓN 

1. Na aula virtual teñen información sobre novidades que vaian xurdindo, sobre tarefas e prazos de
entrega. 
2. Proporanse como máximo 3 actividades.
Prazos de entrega: quincenalmente
        
CONTIDOS 
 Tema 3: Valores éticos e DDHH

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN

   - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    - Ser capaz de construír principios valorativos para fundamentar racionalmente a defensa dos
seus principios morais a través da análise de textos escritos como de producción visual.
      

 Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª pódeselle sumar ata un máximo de dous
puntos.

     

 Observacións sobre as actividades

           1.   Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas a través da aula virtual
ou por correo electrónico.

2.   De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e
buscaremos algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
3.      Penalízase o plaxio, polo que a reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade
ou nun traballo, será cualificada negativamente.

VALORES ÉTICOS 4º E.S.O
PLAN DE RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN

  
  

   Ante a imposibilidade de realizar a proba escrita da 2ª avaliación, os alumnos realizarán unha 
ficha de traballo dos contidos traballados  na clase.

- O prazo de entrega: 18 de maio

CONTIDOS 

        A finalidade das actividades é repasar os contidos fundamentais do curso.

13 Dto. de FILOSOFÍA IES A PONTEPEDRIÑA CURSO 2019/20



     -Tema 1: A democracia como estilo de vida.
     -Tema 2: A importancia da ética

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

   Realización das actividades indicadas sobre cuestión relativas a cada tema.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
   
    - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando un
vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    -  Ser  capaz  de  construír  principios  valorativos  e  criterios  persoais  para  fundamentar
racionalmente e dar conta das posicións éticas sobre o que se considera bo e malo.
     -  Apreciar os elementos dos modelos éticos estudados implícitos en comportamentos individuais
e/ou colectivos que se expoñan. Con este criterio pretendemos comprobar o grao de coñecemento e
comprensión dos modelos éticos expostos en clase.
     - Detectar e explicitar, a través do libro de lectura, valores e actitudes morais. 

       Criterios sobre a cualificación

        A nota da 2ª avaliación obteráse do seguinte modo:

         70% ficha traballo feita polo alumnado durante o periodo do confinamento

         Tarefas do alumnado  feitas antes do periodo do confinamento 20% 

         Participación na clase antes do periodo de confinamento : 10%

            

 Observacións sobre as actividades

_   Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.

_ Penalízase o plaxio.  A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente.

TAREFAS DA TERCEIRA AVALIACIÓN

        CONTIDOS 
 
           Non se  avanzarán  temas  nin  contidos  programados  para  esta  avaliación.  O que lle
propoñemos ao noso alumnado é que lean “El guardián entre el centeno”. 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN

       - Redactar correctamente, tanto desde o punto de vista gramatical como ortográfico, utilizando
un vocabulario apropiado ao seu nivel académico.
    -  Ser  capaz  de  construír  principios  valorativos  e  criterios  persoais  para  fundamentar
racionalmente e dar conta das posicións éticas sobre o que se considera bo e malo.
     -  Apreciar os elementos dos modelos éticos estudados implícitos en comportamentos individuais
e/ou colectivos que se expoñan. Con este criterio pretendemos comprobar o grao de coñecemento e
comprensión dos modelos éticos expostos en clase.
     - Detectar e explicitar, a través do libro de lectura, valores e actitudes morais
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 Criterios sobre a cualificación

   Se se cumpren os criterios á nota media entre a 1ª e 2ª pódeselle sumar ata un máximo de dous
puntos.

     Data de entrega da  ficha do libro: 1 xuño

Observacións sobre as actividades

  -Deberán entregar as tarefas correspondentes nas datas sinaladas e por correo electrónico.
  -De non poder envialas por e-mail, contactarase coa profesora través do mesmo e-mail, e veremos
algunha outra alternativa para poder facelas chegar. 
  - Penalízase o plaxio.  A reprodución literal de calquera fonte, xa sexa nunha actividade ou nun
traballo, será cualificada negativamente.

Santiago de Compostela, a 28 de abril do 2020

profesorado do departamento

Dª Mª del Pilar González Borrajo Dª Ana Isabel Otero Blanco

Xefe de departamento Profesora de ensino secundario

Asdo.: Asdo.:
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