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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

O  IES  Praia  Barraña  de  Boiro  atópase  na  comarca  coruñesa  do  Barbanza.
Denominada tamén, a efectos turísticos, “Arousa Norte”.
Fundado no ano 1983 conta na actualidade  cun número de alumnos  inferior  aos
cincocentos (en épocas, cando era O Instituto de Boiro, chegou a matricular case
oitocentos alumnos)
O nivel socioeconómico do seu alumnado correspóndese co dunha vila media (menos
de 20.000 habitantes) da Galicia costeira. Aínda que Boiro está bañado pola ría de
Arousa, non é a típica vila mariñeira (máis ben, ata fai ben pouco, semellaba que lle
daba as costas ao mar) cunha economía asociada á referida circunstancia. Caso aparte
é Cabo da Cruz,  lugar que nutre o instituto cun abondoso alumnado,  e que si se
adapta ao estereotipo da vila galega mariñeira.
Polos centros adscritos  o noso alumnado, ata 4º da ESO, é de procedencia rural;
incorporándose no Bacharelato alumnado procedente da vila. Posiblemente sexa isto
o  que  explica  que  a  lingua  na  que  se  expresa  o  alumnado  da  ESO  é
fundamentalmente a lingua propia; sendo o castelán a lingua de referencia a partir do
Bacharelato  (aínda  que  non  pretendo  converter  esta  intuición  nunha  análise  de
sociolingüística).
Poderiamos  dicir  que a  principal  singularidade  do noso instituto  é  o  Bacharelato
Artístico, que ofrece á mocidade do Barbanza a posibilidade de desenvolver as súas
inquedanzas artísticas dunha maneira regrada.
 
ESCENARIO COVID
Non podemos deixar de referirnos, nesta contextualización, tanto ás consecuencias
do  confinamento  sufrido  no  curso  anterior  como  a  posibilidade  dun  novo
confinamento  no  curso  presente.  Aínda  están  por  saber  as  consecuencias  do
confinamento pasado para o noso alumnado, e por iso, agora previdos, debemos estar
especialmente  atentos  a  calquera  factor  que  poida  ser  disruptiva  para  a  práctica
educativa nun posible novo confinamento.
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2.  CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVE. 

Hai xa tempo que o concepto de competencia básica forma parte da linguaxe dos
docentes. Así como coa LOXSE o profesorado afíxose a distinguir entre contidos,
actitudes e procedementos; agora son as competencias, os estándares e as rúbricas, os
conceptos  que  monopolizan  o  vocabulario  pedagóxico.  Non  é  este  o  lugar  para
someter a unha revisión crítica dito vocabulario, pero si cremos necesaria unha breve
reflexión.
O concepto de competencia ten xa unha longa tradición no ámbito académico, xa nos
anos 50 falaba Chomsky de competencias lingüísticas, pero dun tempo a esta parte
produciuse un xiro na súa utilización.  Podemos renunciar a unha fundamentación
ontolóxica do concepto, que non exista, no sentido forte do termo, unha “realidade”
designada polo concepto, non o deslexitima; sempre e cando exista, polo menos un
uso  epistemolóxico.  As  diferentes  ciencias  introducen  orden  nos  seus  relativos
campos  epistémicos  mediante  a  creación  de  conceptos  que  mellor  permitan  a
comprensión  dunha  determinada  realidade.  Se  existe  tal  xustificación
epistemolóxica, deberían dar conta dela pedagogos, psicólogos e outros expertos no
tema educativo. O que aquí nos interesa é se o uso epistemolóxico está subordinado a
un  uso  ideolóxico,  a  unha  determinada  concepción  política  e  económica  da
educación.  Xustificar  a  existencia  como  competencia  básica  de  algo  chamado
espírito emprendedor levaría o seu tempo fóra dunha determinada ideoloxía,  hoxe
dominante. 
O economista e historiador  colombiano, Renán Vega Cantor, contextualiza o novo
uso do concepto competencia na necesidade de ligar educación e mundo empresarial.
Non foi a Secretaría de Educación dos EE.UU. senón a de Traballo a que no ano
1992 encargou a un grupo de expertos a redacción dun traballo titulado “o que o
traballo require das escolas”. Alí se fala da necesidade de que o alumnado domine
certas destrezas ou competencias para enfrontarse mellor aos novos retos do mundo
laboral. Na USC, o profesor da Facultade de Psicoloxía Juan Carlos Pardo, tomando
como referencia Europa, traslada aos anos 80 esta relación entre mundo laboral e
escola. Foi a denominada E.R.T., lobbi empresarial que reúne algunhas das empresas
máis  potentes  de Europa,  quen propuxo cambios  educativos  para fomentar  novas
habilidades (competencias) en función das necesidades das empresas. Máis tarde, a
OCDE  (que,  lembramos,  non  é  unha  institución  pedagóxica  senón  comercial)
empezou a usar o concepto para referirse ás habilidades socialmente útiles que deben
ter os alumnos. 
O ensaísta  e profesor belga,  Nico Hirtt,  refírese ao dato proposto pola Comisión
Europea  de  que  en  Europa  hai  30  millóns  de  traballadores  que  carecerían  das
chamadas competencias básicas e como, en consecuencia, ás veces as empresas teñen
que  botar  man  de  traballadores  sobrecualificados,  co  conseguinte  perxuicio
económico (para as empresas). Liga os conceptos de competencia e competitividade.
Non se trataría de ter competencias para ampliar os nosos horizontes culturais, senón
de  ter  competencias  para  poder  competir  nun  mundo  do  traballo  cada  vez  máis
flexible  e  desregulado  (no  verbo  latino  competere  atopamos  o  fundamento
etimolóxico de ambos conceptos) . Non se enfoca o estudo do inglés, por exemplo, a
que a xente poida gozar da lectura de Shakespeare, senón a que poida atender como
camareiro aos turistas.
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Sinalar que unha pedagoxía que incide no papel central outorgado ao alumnado no
proceso educativo só ten sentido se o obxectivo non é que o alumnado realice ou non
a tarefa proposta, senón se aprendeu ou non ao longo da realización da mesma. A
transmisión de saberes segue sendo importante por que o saber o é. Non podemos
conformarnos con ensinar a utilizar o saber. O saber quedaría reducido a categoría de
ferramenta posta ao servicio da actividade do alumno, e por tanto do exercicio dunha
competencia.
Os profesores Carlos  Miñana e  José G. Rodríguez,  da Universidade  Nacional  de
Colombia, tamén someten a crítica o exitoso concepto de estándar educativo. Nun
mundo  marcado  pola  competitividade  é  fundamental  que  o  “consumidor”  teña
referencias obxectivas para poder elixir,  e de aí a necesidade duns estándares que
permitan e estimulen a competencia. Ditos estándares deixarían fóra todo o que non
sexa mensurable e comparable. Insistindo nunha concepción pedagóxica sometida a
un utilitarismo de miras ben estreitas guiado polas necesidades do mercado.
 O catedrático da UDC Jurjo Torres Santomé sinala unha serie de efectos colaterais
nocivos da avaliación baseada en estándares:

 Reduce os contidos e as estratexias didácticas. 
 Centraliza a decisión sobre os contidos. 
 Fomenta unha cultura da sospeita e o medo ante a administración educativa. 
 Supón un regreso a actitudes tradicionais e autoritarias. 
 Obstaculiza o pensamento crítico e autónomo. 
 Incentiva o uso de libros de texto. 
 Fragmenta os contidos. 
 Simplifica e propón unha cultura de anécdotas. 
 Silencia e subalterniza as culturas. 
 Prexudica a aprendizaxe dos desfavorecidos. 
 Permite a creación de rankings de centros. 
 Entroniza o positivismo como única epistemoloxía posible. 
 Limita a autonomía do profesorado.

En canto as  rúbricas,  e  tomando como referencia  o número 26 de Cuadernos de
Docencia Universitaria, coordinado polo profesor Pep Alsina Masmitjà, defínese a
rúbrica como un potente instrumento para a avaliación de calquera tarefa. O concepto
aparece  ligado inmediatamente  ao  de  competencia,  como ferramenta  idónea  para
avaliar competencias, xa que permite diseccionar tarefas complexas en outras máis
sinxelas  distribuídas  de  forma  gradual  e  operativa.  Transformar  o  cualitativo  en
cuantitativo é, nin máis nin menos o que os docentes levamos facendo toda a vida.
Agora ben, poñendo isto no contexto referido anteriormente para as competencias e
os estándares, non podemos deixar de chamar a atención sobre se o que se perde no
paso  do  cualitativo  ao  cuantitativo  é  un  efecto  colateral  e  indesexado,  ou  é
precisamente o que se busca nunha educación dirixida, cada vez máis, polo que xa a
Escola de Francfurt denominaba razón instrumental.
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3. HISTORIA DA FILOSOFÍA 

3.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

FILOSOFÍA ANTIGA
1. 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.
2. Utiliza conceptos de Platón como idea,  mundo  sensible,  mundo  intelixible, ben,
razón,   doxa,   episteme,   universal,  absoluto,   dualismo,   reminiscencia,
transmigración, mímese, , virtude e xustiza, entre outros, e aplícaos con rigor. 
3. 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.
4.  Respecta  o  esforzo  da  filosofía de  Platón por contribuír ao desenvolvemento
das ideas e aos cambios sociais  da  Grecia  antiga,  valorando positivamente  o
diálogo  como  método filosófico, o nacemento das utopías sociais, o  sentido  do
gobernante-filósofo  ou  a  súa defensa  da  inclusión  das  mulleres  na educación
5.  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.
6.  Describe  as  respostas  das doutrinas  éticas  helenísticas,  e  identifica algúns
dos  grandes  logros  da  ciencia alexandrina.
FILOSOFÍA MODERNA
7.  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
8.   Identifica  conceptos  de  Descartes  como   razón,   certeza,   método,   dúbida,
hipótese,  "cogito",  idea,  substancia  e subxectivismo, entre outros, e aplícaos con
rigor.
9.   Comprende  e  explica  con claridade,  tanto  na  linguaxe  oral  coma  na escrita,
as teorías fundamentais  da filosofía de  Descartes,   analizando  o  método  e  a
relación  entre  coñecemento  e  realidade  a partir  do  "cogito"  e  o  dualismo  no
ser humano,  en  comparación  coas  teorías  da filosofía antiga e da medieval
10.  Identifica  os  problemas  da filosofía  moderna  e  relaciónaos  coas solucións
aportadas por Descartes
11. Estima  e  razoa  o  esforzo  da filosofía  de  Descartes  por  contribuír   ao
desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, e valora
a universalidade da razón cartesiana.
12.   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, liberdade, dignidade, persoa, paz e
pacto, entre outros, e utilízaos con rigor
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13. Entende e explica con claridade, tanto  na  linguaxe  oral  coma  na  escrita,  as
teorías  fundamentais  da  filosofía  de  Kant, analizando  as  facultades  e  os  límites
do coñecemento,  a  lei  moral  e  a  paz  perpetua,  comparándoas   coas   teorías   da
filosofía antiga, medieval e moderna.
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.
15.  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  conrigor.
16.  Coñece  e  explica  con  claridade, tanto  na  linguaxe  oral  coma  na  escrita,  as
teorías  fundamentais  da  filosofía  de  Marx, examinando  o  materialismo  histórico
e  a crítica  ao  idealismo,  á  alienación  e  á ideoloxía,  e  expón  a  súa  visión
humanista do individuo.
17.   Identifica   os   problemas   da filosofía   contemporánea   en  relación   coas
solucións achegadas por Marx
18. Valora  o  esforzo  da  filosofía  de Marx por contribuír ao desenvolvemento das
ideas  e  aos  cambios  sociais  da  Idade Contemporánea,  xulgando  positivamente  a
defensa da igualdade social.

3.B. OBXECTIVOS XERAIS E OBXECTIVOS COVID
 Que  o  alumnado  analice  o  contido  dun  texto  filosófico,  identificando  os
problemas, os conceptos e os termos específicos que aparecen, facendo explícita a
súa estructura expositiva.
 Que o alumnado interprete un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación
entre o problema que formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por
outro,  diferenciando  as  propostas  que  contén  doutras  posibles  posicións  sobre  o
mesmo tema.
 Que  o  alumnado  comente  un  texto  filosófico,  atendendo  especialmente  á
identificación  dos  supostos  implícitos  que  o  sustentan,  á  consideración  dos  seus
argumentos  a das  súas  conclusións,  así  como á vixencia  das  súas  aportacións  na
actualidade.
 Que o alumnado ordene e  sitúe  cronoloxicamente  as  diversas  interpretacións
filosóficas  estudiadas,  relacionándoas  unhas  coas  outras,  sinalando  as  súas
similitudes e diferencias e recoñecendo a permanencia e a historicidade das propostas
filosóficas.
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento  pode afectar  ás  metdoloxías  pero nunca  debe  afectar  aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.
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3.C. TEMPORALIZACIÓN
1ª Avaliación: BLOQUE 1.
2ª Avaliación: BLOQUE II
3ª Avaliación: BLOQUE III.

3.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase  dun  sistema  de  avaliación  continua  no  que  cada  avaliación  ten  o

obxectivo  de  recuperar,  na  medida  do posible,  a  avaliación  anterior.  Deste  xeito,  o
alumnado sabe en todo momento como está en relación ao aprobado da materia e a
conseguinte promoción.

Cada avaliación faremos dous exames. Cada exame terá un valor de 6 puntos. Agás o
exame da lectura obrigatoria da primeira avaliación que valerá 4 puntos.
ESCENARIO COVID

O  sistema  de  avaliación  presencial  poderá  ser  substituído  en  caso  de
confinamento polo mesmo tipo de proba pero entregada vía telemática.

ESTRUTURA DO EXAME 
Un estándar de aprendizaxe dun dos tres bloques históricos acompañado dun fragmento
ilustrativo do mesmo. A resposta consistirá en comentar o fragmento (sempre extraído
da antoloxía de Textos que figura na web da CIUG) e, a partir do devandito comentario,
desenvolver o estándar. A cualificación máxima será de 6 ptos. 

3.E. CONTIDOS MÍNIMOS
Non pertinente

3.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía cotiá para as materias do departamento de filosofía consistirá na

lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

3.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

3.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
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Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
GAARDER El mundo de Sofía Siruela
U.ECO El nombre de la rosa Lumen
Casirer El problema del conocimiento FCE
Zubiri Cinco lecciones de filosofía Alianza
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Grube, G. El pensamiento de Platón, Gredos
Colli, G. El nacimiento de la filosofía, Tusquets
Kirk Raven: Los filósofos presocráticos, Gredos
Jaeger Paideia, FCE
Reyes, A. La filosofía helenística FCE
Martínez Marzoa Historia de la filosofía antigua Akal
Gilson La filosofía de la Edad Media Gredos
Garín Descartes Crítica
García Morente La filosofía de Kant Espasa-Calpe
Goldman Introducción a la filosofía de Kant Amorrortu
Zubiri  Cinco lecciones de filosofía El capítulo dedicado a Kant Ed.Alianza
Vals Plana La dialéctica Montesinos
Berlin Karl Marx Alianza
Fink La filosofía de Nietzsche Alianza
Vattimo Introducción a Nietzsche Península
Sabater Nietzsche Montesinos
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel

3.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 

3.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
 Platón: Apología de Sócrates.
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3.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
 Analizar o contido dun texto filosófico, identificando os problemas, os conceptos e os

termos específicos que aparecen, facendo explícita a súa estructura expositiva.
 Interpretar un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación entre o problema que

formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro, diferenciando as
propostas que contén doutras posibles posicións sobre o mesmo tema.

 Comentar un texto filosófico, atendendo especialmente á identificación dos supostos
implícitos  que  o  sustentan,  á  consideración  dos  seus  argumentos  a  das  súas
conclusións, así como á vixencia das súas aportacións na actualidade.

 Ordenar e situar cronoloxicamente as diversas interpretacións filosóficas estudiadas,
relacionándoas  unhas  coas  outras,  sinalando  as  súas  similitudes  e  diferencias  e
recoñecendo a permanencia e a historicidade das propostas filosóficas.

 Relacionar os problemas filosóficos e os seus autores, que o alumnado estudiou, coas
condicións  históricas,  sociais,  e culturais  nas que xurdiron e ás que intentaron dar
resposta.

 Recoñecer as conceptualizacións de carácter excluínte e discriminatorio que poidan
aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.

 Participar en debates e en sesións de discusión sobre problemas filosóficos actuais,
que susciten o interese do alumnado, e nos cales estes deben aportar as súas propias
reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas  pasadas,  previamente
estudiadas.

3.I.  ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES.
COMENTARIOS DE TEXTO DE FILOSOFÍA DE  1º BACHARELATO

1. OBXECTIVOS.
1. Tendo  en  conta  que  a  maior  dificultade  da  materia  de  filosofía  radica  no
comentario de textos filosóficos, a recuperación da materia pendente consistirá na
elaboración dunha serie de comentarios. Ditos comentarios pretenden abarcar tódalas
cuestións que forman parte do programa da materia 
2. A tal  fin preséntovos unha serie de comentarios  que deberedes ir  entregando
segundo a data marcada no encabezamento dos mesmos.
3. O día sinalado deberedes entregar tanto os comentarios feitos como a folla onde
aparecen os textos, debidamente cuberta co voso nome e curso.

2. COMENTARIOS DE TEXTO.
Para elaborar os comentarios teredes en conta o seguinte guión:
1. CONTEXTO.
Sinalaredes quen é o autor do texto; a que época pertence; que outras obras escribiu,
e en que corrente de pensamento o podemos situar.
2. TEXTO.
a) Idea Principal e ideas secundarias: sinalaredes cales son as ideas que aparecen
no texto e cal, entre elas, é a principal, é dicir, a que podería dar título ó texto.
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b) División  do  texto  en  partes:  dividiredes  o  texto  en  partes  para  mostra-la
estructura do mesmo, xustificando cada unha das partes cun pequeno resumo do seu
contido.
c) Explicación do texto: explicaredes o sentido do texto, poñéndoo en relación coa
filosofía do autor do texto.
d) Crítica: faredes unha avaliación persoal do texto, na que o importante non será a
vosa opinión, senón os argumentos que utilizades para defendela (fronte ó autor do
texto no caso de non comparti-la súa filosofía).

O SER HUMANO
DATA DE ENTREGA: 12-XII-2021

TEXTO 1.
“E a razón pola que un home é un animal político en maior grao que calquera abella
ou calquera animal gregario é algo evidente. A natureza, en efecto, non fai nada sen
un  fin  determinado;  e  o  home  é  o  único  entre  os  animais  que  posúe  o  don  da
linguaxe. A simple voz, é verdade, pode indicar pena e pracer, e, polo tanto, posúena
tamén os demais animais xa que a súa natureza desenvolveuse ata o punto de ter
sensacións do que é penoso e agradable, e de poder significar isto de uns a outros,
pero a linguaxe ten o fin de indicar o proveitoso e o nocivo, e, por conseguinte,
tamén o xusto e o inxusto, xa que é particular propiedade do home ser o único animal
que ten a percepción do ben e do mal, do xusto e do inxusto, e das demais cualidades
morais, e é a comunidade e a participación nestas cousas o que fai unha familia e
unha cidade-estado.”   ARISTÓTELES: Política

TEXTO 2.
“Se  se  pregunta  a  un  europeo  culto  o  que  pensa  ó  escoita-la  palabra  ‘home’,
seguramente empezarán a rivalizar na súa cabeza tres círculos de ideas totalmente
inconciliables entre si. Primeiro, o círculo de ideas da tradición xudeo-cristiá: Adán e
Eva,  a  creación,  o  paraíso,  a  caída.  Segundo,  o  círculo  de  ideas  da  antigüidade
clásica: o home é home porque posúe a ‘razón’ o logos, onde logos significa tanto a
verba como a facultade de aprende-lo que son as cousas. O terceiro círculo de ideas é
o círculo de ideas forxadas pola ciencia moderna da natureza e a psicoloxía xenética,
e que se fixeron tradicionais tamén fai moito tempo; segundo estas ideas, o home
sería  un producto final  e  tardío da evolución do planeta  Terra,  un ser  que só se
distinguiría dos seus precursores no reino animal polo grao de complicación co que
se combinarían nel enerxía e facultades que en si xa existen na natureza infrahumana.
Ditos  círculos  de  ideas  carecen  entre  si  de  toda  unidade.  Posuímos,  pois,  unha
antropoloxía científica, outra filosófica e outra teolóxica, que non se preocupan unha
da outra. Pero non posuímos unha idea unitaria do home. Por outra parte, a multitude
sempre crecente de ciencias especiais que se ocupan do home ocultan a súa esencia
moito máis do que a iluminan, por valiosas que sexan. Se se considera, ademais, que
os tres citados círculos de ideas tradicionais están hoxe fortemente quebrantados, ...,
cabe dicir que en ningunha época da historia resultou o home tan problemático para
si  mesmo  como  na  actualidade.”    SCHELER,M.:  El  puesto  del  hombre  en  el
Cosmos.

11

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DO IES PRAIA BARRAÑA (BOIRO)



O COÑECEMENTO
DATA DE ENTREGA: 11-I-2022

TEXTO 3.
“(O Espírito Positivo) recoñece como regra fundamental que toda proposición que
non poida reducirse estrictamente ó mero enunciado dun feito, particular ou xeral,
non  pode  ofrecer  ningún  sentido  real  ou  intelixible.  Os  principios  mesmos  que
emprega non son máis que verdadeiros feitos, só que máis xerais e máis abstractos
que aqueles cuxo vínculo deben formar. Por outra parte, calquera que sexa o modo,
racional ou experimental, de chegar ó seu descubrimento, a súa eficacia científica
resulta  exclusivamente  da  súa conformidade,  directa  ou indirecta,  cos  fenómenos
observados.  A  pura  imaxinación  perde  entón  irrevocablemente  a  súa  antiga
supremacía mental e subordínase necesariamente á observación... Nunha palabra, a
revolución fundamental  que caracteriza  a  virilidade  da nosa intelixencia,  consiste
esencialmente  en  substituír  en  todo  a  inaccesible  determinación  das  causas
propiamente ditas, pola mera investigación das leis, é dicir, das relacións constantes
que existen entre os fenómenos observados. Trátese dos efectos mínimos, dos máis
sublimes, de choque e gravidade, como de pensamento e moralidade, non podemos
verdadeiramente  coñecer  senón  as  diversas  conexións  naturais  aptas  para  o  seu
cumprimento,  sen penetrar nunca o misterio da súa producción.”   COMTE, A.:  
Discurso sobre el Espírito Positivo.

TEXTO 4.
“A Ilustración é a saída do home do seu culpable estado de incapaz minoría de razón.
O estado de minoría  de razón é a  incapacidade de servirse da propia sen a guía
doutro. Este estado de minoría de razón é culpable, cando a causa da mesma non
reside nunha carencia do entendemento,  senón nunha falta de decisión e de valor
para servirse del  de seu,  sen a guía doutro.  ¡Sapere aude!  ‘¡Ousa servirte  do teu
propio entendemento’!. Este é, xa que logo, o lema da Ilustración.
Preguiza e covardía son as causas de que unha grande parte dos seres humanos, aínda
moito  despois  de  que  a  natureza  os  liberase  de  toda  tutela  allea  (naturaliter
majorennes), con todo, persevere de boa gana toda a súa vida no estado de minoría
de razón; e tamén son a causa de que a outros lles sexa tan doado erixirse en titores
seus. ¡É tan cómodo o estado de minoría de razón! Se dispoño dun libro que ten
entendemento no meu sitio, se dispoño dun pai espiritual que ten conciencia no meu
sitio, se dispoño dun médico que decide a miña dieta, etc., entón non cómpre que eu
mesmo me esforce. Non teño falla de pensar, se abonda con que pague; xa haberá
outros que asuman por min esa molesta tarefa. Aqueles titores que de maneira máis
bondadosa se collen esa carga, xa se preocupan moi ben de que a grande maioría dos
seres humanos (entre eles todo o sexo fermoso) considere o paso á maioría de razón,
aparte de difícil, tamén moi perigoso.”   KANT, I.: ¿Que é a Ilustración?

A ÉTICA
DATA DE ENTREGA: 2-II-2022

TEXTO 5.
“E hai que considerar que dos desexos uns son naturais, outros vans; e dos naturais
uns son necesarios, outros só naturais; e dos necesarios uns son para a felicidade,
outros para o benestar do corpo, outros para a vida mesma.
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Un recto  coñecemento  deste  desexos  sabe,  en  efecto,  supeditar  toda  elección  ou
rechazo á saúde do corpo e á serenidade da alma, porque esto é a culminación da
vida feliz. En razón desto todo o facemos, para non ter dor no corpo nin turbación na
alma. Unha vez conquerido, calquera tempestade da alma amainará, non tendo o ser
vivinte que encamiña-los seus pasos cara algunha cousa da que carece nin buscar
ningunha outra cousa coa que colma-lo ben da alma e do corpo. Pois entón temos
necesidade do pracer, cando sufrimos pola súa ausencia, pero cando non sufrimos xa
non  necesitamos  do  pracer.  E  por  esto  dicimos  que  o  pracer  é  o  principio  e
culminación da vida feliz. O pracer, en efecto, recoñecémolo como o ben primeiro, a
nós connaural,  do que partimos para toda elección ou rechazo e ó que chegamos
xulgando todo ben coa sensación como norma.”   EPICURO: Carta a Meneceo.

TEXTO 6.
     “¿Que é o bo? Todo o que eleva no home o sentimento de poder, a vontade de
poder, o poder en si.
      ¿Que é o malo? Todo o que funde as súas raíces na debilidade.
      ¿Que é a felicidade? Sentir que aumenta o noso poder, que superamos algo que
nos ofrece resistencia.
     Non é vivir en paz, senón o obter máis poder; non é a paz por encima de todo,
senón a guerra; non é a virtude, senón a forza.
     O primeiro principio do noso amor ós homes é que os débiles e os fracasados han
de perecer; e que ademais háselles axudar a que perezan.
     ¿Que é o que fai máis dano a calquera tipo de vicio? A compaixón traducida en
actos cara os fracasados e os débiles:  é dicir,  o cristianismo.”   NIETZSCHE:  El
Anticristo.

O SENTIDO DA EXISTENCIA
DATA DE ENTREGA: 1-III-2022

TEXTO 7.
“Cando declaro que a liberdade a través de cada circunstancia concreta non pode ter
outro fin que quererse a si mesma, se o home recoñeceu que establece valores, no
desamparo non pode querer  senón unha cousa,  a liberdade,  como fundamento  de
tódolos  valores.  Esto  non  significa  que  a  queira  en  abstracto.  Quere  dicir
simplemente  que  os  actos  dos  homes  de  boa  condición  teñen  como  última
significación a búsqueda da liberdade como tal. (...) Non hai ningún medio de xulgar.
O contido é sempre concreto e polo tanto imprevisible;  hai  sempre invención.  A
única cousa que ten importancia é saber se a invención que se fai, faise en nome da
liberdade. (..) Dicir que nós inventamos os valores non significa máis ca esto: a vida,
a  priori,  non  ten  sentido.  Antes  de  que  vostedes  vivan,  a  vida  non  é  nada;
correspóndelles a vostedes darlle un sentido, e o valor non é outra cousa que este
sentido que vostedes elixen.” SARTRE, J.P.: El Existencialismo es un Humanismo.
TEXTO 8.
“O aspecto total  da vida é que a felicidade está condenada ó aniquilamento ou ó
desengano, que se mostra como ilusoria... A vida engánanos continuamente, así nos
pormenores como no conxunto. Non cumpre o que promete, salvo no caso que queira
amosar que pouco desexable é o que desexamos (...) O presente é unha decepción,
pero o porvir é incerto, e o pasado, irreparable. A vida (...) leva tan ostensiblemente o
selo de algo disposto para que nos apartemos dela, que costa traballo comprender
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como podemos enganarnos crendo que existe para que a disfrutemos con gratitude e
que o home foi creado para ser ditoso. Polo contrario, esas ilusións e esas desilusións
perpetuas, así como o carácter da vida, semella que están calculados con intención
para convencernos de que nada hai no mundo digno dos nosos vehementes desexos,
da  nosa actividade,  das  nosas  loitas;  de que  son vaidade  tódolos  bens,  de que o
mundo é, baixo tódolos conceptos, insolvente, e de que a vida é un negocio que non
cubre gastos, todo co designio de mover a vontade a afastarse dela.”
SCHOPENHAUER, A.: El mundo como voluntad y representación.

¿QUE É A FILOSOFÍA?
DATA DE ENTREGA: 4-IV-2022

TEXTO 9.
“A  filosofía  é  unha  interpretación  que  aspira  a  ser  total,  razoada  e  autónoma.
Interpretación  quere  dicir  representación  na  que  se  asigna  a  cada  parte  do
representado un sentido, unha función ou un posto dentro do todo. Total, porque non
hai  nada  que  non  poida,  nalgún  aspecto  ou  condición,  ser  obxecto  desa
interpretación. Razoada porque require razóns, esto é, porque a única xustificación
desa interpretación é o propio axuste das partes no todo e a utilidade da propia teoría
en canto instrumento de orientación conceptual no labirinto da realidade. Autónoma,
porque  a  súa  xustificación  última  non  lle  ven  de  ningunha  outra  forma  de
pensamento ou tipo de discurso.”
HIERRO, J.: Principios de filosofía del lenguaje.

TEXTO 10.
Deberedes escribir un texto que teña como idea principal definir que é a filosofía.

3.K. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.
Os exames terán como referencia as orientacións do Grupo de Traballo da materia de
Historia da Filosofía. De cada avaliación se farán probas cos contidos dos respectivos
temas e autores, e a súas correspondentes recuperacións se fose preciso.
Tomaranse  como  modelo  os  exames  da  selectividade:  textos  para  comentar  e
preguntas relativas a cada tema. Terase en conta o seguinte:
 Comprensión e explicación do texto.
 Desenvolvemento da temática do autor do texto.
 Madurez persoal: (orixinalidade, rigor conceptual, etc).

3.L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as

medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento de Orientación.
3.M.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar
temas que non sexan transversais.

14

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DO IES PRAIA BARRAÑA (BOIRO)



3.N.   ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 

4. FILOSOFÍA 1º BACHARELATO. 

4.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
INTROCUCCIÓN
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, e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, e/ou
con saberes distintos da filosofía.
2.  Argumenta  e  razoa  as  súas opinións  de  forma  oral  e  escrita,  con claridade  e
coherencia,  e  demostrando  un esforzo  creativo  e  educativo  na  valoración persoal
dos  problemas  filosóficos analizados
3.  Selecciona  e  sistematiza información  obtida  tanto  de  libros específicos  como
de  internet,  usando  as posibilidades  das  novas  tecnoloxías  para consolidar e
ampliar a información.
4. 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.
5.  Elabora  con  rigor  esquemas, mapas  conceptuais,  táboas  cronolóxicas, etc.,
amosando  a  comprensión  dos  eixes conceptuais estudados
6.  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.
QUE PODO COÑECER?
7. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo  dos  saberes  prerracionais,
como o mito ou a maxia
8.   Recoñece  as  principais problemáticas  filosóficas  características  de cada etapa
cultural europea.
9.  Expresa  por  escrito  as  teses fundamentais  dalgunhas  das  correntes filosóficas
máis importantes do pensamento occidental.
10. Comprende  e  usa  con  rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos ,mito,
logos,   arché,   necesidade,  continxencia,   causa,   existencia,   metafísica,  lóxica,
gnoseoloxía,  obxectividade, dogmatismo, criticismo, etc.
11. 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
12.  Coñece  e  explica  teorías  acercado  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.
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13. 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,  autoridade,   probabilidade,   prexuízo,  coherencia,   adecuación,
consenso, incerteza,  interese,  irracional,  etc.,  e construír un glosario de conceptos
de xeito colaborativo, usando internet.
14.  Analiza  fragmentos  de  textos breves  de  Descartes,  Hume,  Kant, Nietzsche,
Ortega  y  Gasset,  Habermas, Popper,  Kuhn  ou  Michel  Serres,  entre outros.
15.  Explica os obxectivos,  as funcións e  os  principais   elementos  da  ciencia,
manexando termos como feito, hipótese, lei ,teoría ou modelo.
16. Constrúe unha hipótese científica,  identifica os seus elementos e razoa a orde
lóxica do proceso de coñecemento. 
17. Usa  con  rigor  termos epistemolóxicos  como  indución,  hipotético-dedutivo,
método,  verificación,  predición, realismo,  causalidade,  obxectividade, relatividade,
caos  e  indeterminismo,  entre outros.
18.   Extrae  conclusións  razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e
dominar  a  natureza,  póndoa  ao  servizo  do  ser   humano,   así   como   das
consecuencias desta  actuación,  e  participa  de  debates acerca  das  implicacións  da
tecnoloxía  na realidade social.
19.  Identifica  e  reflexiona  de  forma argumentada acerca de problemas comúns aos
campos filosófico e científico, como sono problema dos límites e as posibilidades do
coñecemento, a cuestión da obxectividade ea verdade, a racionalidade tecnolóxica,
etc.
20. Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes,
sobre as problemáticas  citadas,  e realiza un proxecto  de  grupo  sobre  algunha
temática que afonde na interrelación entre a filosofía e a ciencia.
21. Coñece o que é a metafísica e usa a  abstracción  para  comprender  os  seus
contidos e a súa actividade, razoando sobre eles.
22.  Describe  as  principais interpretacións  metafísicas  e  os  problemas que  suscita
o  coñecemento  metafísico  da realidade.
23. Comprende  e  utiliza  con  rigor conceptos  metafísicos  como  ser,  sistema
metafísico,   realidade,   aparencia,   materia   e  espírito,   unidade,   dualidade,
multiplicidade,  devir,   necesidade,   continxencia  ,transcendencia,   categoría   e
abstracción,  materialismo,  espiritualismo,  existencialismo  ou  esencialismo,  entre
outro.
24. Realiza   unha   análise   crítica   ante  teorías   metafísicas   diverxentes   de
interpretación da realidade.
25.  Analiza  e  comprende  fragmentos de  textos  breves  e  significativos  sobre  as
problemáticas  metafísicas  que presenta a realidade,  de  pensadores como Platón,
Aristóteles,  Tomé  de  Aquino,  Descartes, Marx,  Nietzsche,  etc.,  comparando  e
establecendo   semellanzas   e   diferenzas  entre   os   enfoques,   e   disertando
coherentemente  sobre  as  posturas históricas.
26.   Explica   e   compara   dúas   das  grandes   cosmovisións   do   Universo:   o
paradigma  organicista  aristotélico  e  o modelo mecanicista newtoniano.
27. Describe  os  caracteres  esenciais das  interpretacións  relativista  e  cuántica
contemporáneas  da  realidade,  explicando as implicacións filosóficas asociadas a
eses caracteres.
28.  Usa   con   rigor   termos  epistemolóxicos   e   científicos  como cosmovisión,
paradigma,   Universo,  natureza,   finalismo,   organicismo,  determinismo,   orde,
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causalidade, conservación,  principio,  mecanicismo, materia,  relatividade,  cuántica,
espazo, tempo, azar, determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre
outros.
29.   Analiza   textos   filosóficos   e  científicos,  clásicos  e  contemporáneos,  que
aborden  as  mesmas  problemáticas,  e investiga a vixencia das ideas expostas.
30. Reflexiona  sobre  as  implicacións filosóficas  que  afectan  a  visión  do  ser
humano  en  cada  cosmovisión  filosófico-científica  estudada,  e  argumenta  as
súas propias ideas de xeito razoado e creativo.
31.   Utiliza  con  rigor  vocabulario específico  da  temática,   como  evolución,
dialéctica,   proceso,   progreso,   emerxencia,  azar,  selección  natural,  apto,
reducionismo, creacionismo,  evolución  cultural,  vitalismo, determinismo xenético,
natureza e cultura
32.   Coñece  e  explica  as  consideracións   filosóficas   implicadas   na  teoría   da
evolución,  como  a   consideración  dinámica   e   dialéctica   da   vida   ou   o
indeterminismo, entre outras.
33.  Analiza   fragmentos   breves   e  significativos   de   E.   Morin,   K.   Popper,
R.Dawkins,  J.  Mosterín, A.  Gehlen,  M.  Harrisou M. Ponty, entre outros.
QUE DEBO FACER?
34.   Recoñece  a  función  da racionalidade  práctica  para  dirixir  a  acción humana,
aínda   recoñecendo   os   seus  vínculos   ineludibles   coa   razón   teórica   e   a
intelixencia emocional.
35.  Explica  a  orixe  da  ética  occidental  no   pensamento   grego,   contrastando,
deforma razoada, a concepción socrática coa dos sofistas.
36.  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.
37.  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.
38.  Analiza  textos  breves  dalgúns  dos  filósofos   representantes   das   principais
teorizacións éticas sobre o desenvolvemento  psicolóxico  moral  do individuo.
39.  Usa  con  rigor  termos  como  ética,  moral,   acción   moral,   autonomía,
responsabilidade,  convención  moral,  virtude  moral  subxectivismo,  relativismo  e
universalismo moral,   utilitarismo,   deber  moral,   ética  de máximos,  ética  de
mínimos,  consenso, xustiza,  eudemonismo,  hedonismo, emotivismo e utilitarismo.
40. Identifica  a  función,  as características e os principais interrogantes da filosofía
política.
41.  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
42.  Explica  de  xeito  coherente  as formulacións  filosófico-políticas  de  Platón, os
sofistas,  Maquiavelo,  Locke, Montesquieu,  Rousseau,  Hobbes,  Kant, John Stuart
Mill, Popper ou Habermas, entreoutros.
43. Analiza  e  reflexiona  sobre  arelación  entre  individuo  e  Estado,  sobre  a base
do pensamento dos sofistas, Marx e a escola de Frankfurt.
44.  Analiza  de  xeito  crítico  textos significativos e breves dalgúns dos autores
estudados,   nos   que  se   argumente   sobre  o concepto   de  Estado,   os  seus
elementos  e as súas características.
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45. Valora  e  utiliza  a  capacidade argumentativa,  de  forma  oral  e  escrita, contra
a arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia.
46. Reflexiona  por  escrito  sobre  as posibilidades  do  pensamento  utópico,  e
argumenta as súas propias idea
47. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade.
QUE ME CABE ESPERAR?
48. Comprende e usa conceptos como estética,  creatividade,   creación,  símbolo,
signo,  arte,   experiencia   estética,   mímese,  beleza,  gusto,  subxectividade,  xuízo
estético e vangarda.
49. Contrasta  e  relaciona  algunhas construcións  simbólicas  fundamentais   no
contexto  da  cultura  occidental,  e  analiza,  de  xeito  colaborativo,  textos  literarios,
audicións musicais  e  visualizacións  de  obras  de  arte para explicar os contidos da
unidade.
50. Coñece  e  describe  algúns  dos elementos  fundamentais  da  reflexión estética
sobre   a   arte,   analizando   textos  significativos   de   filósofos   como  Platón,
Schelling,  Hume,  Kant,  Nietzsche,  Walter Benjamin,  Gadamer,  Marcuse  ou
Adorno, entre outros, e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de arte.
51.   Entende  o  valor   filosófico  da literatura,   analizando  textos   breves  de
pensadores  e  literatos  como  Platón,  Santo Agostiño, Calderón de la Barca, Pío
Baroja, A.  Machado,  Voltaire,  Goethe,  Sartre, Unamuno, Borges ou Camus, entre
outros.
52.  Coñece  a  visión  filosófica  da música  a  través  da  análise  de  textos
filosóficos sobre as visións dos pitagóricos ,de  Platón,  Schopenhauer,  Nietzsche  ou
Adorno,  entre  outros,  así  como  mediante audicións significativa
53.  Coñece   e   manexa  con  rigor conceptos   como  símbolo,   comunicación,
linguaxe   formal,   lóxica,   xuízo   lóxico,  razoamento,   demostración,   discurso,
elocuencia,  orador,  retórica,  exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio,
compositio,  actio,  falacia,  debate, negociación,  persuasión  e  concepto universal,
entre outros.
54. Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación.
55. Coñece a estrutura e a orde do discurso,  e  escribe  breves  discursos retóricos
establecendo  coherentemente  a exposición e a argumentación.
56.  Distingue  un  argumento  veraz dunha falacia.
57.  Analiza  e  comenta  textos  breves  e  significativos  sobre a  arte  da retórica  e a
argumentación  de  Platón,  Aristóteles, Cicerón,  Quintiliano,  Tácito  e  autores/as
contemporáneos/as.
58.  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.
59.  Formula  correctamente  os interrogantes filosóficos radicais que deben estar  na
base  da  creación  dun  proxecto, tanto  vital  como  laboral,  como  "que  son?",
"que fago?", "por que?", "para que?", "cal é o meu obxectivo?", "cal é o seu sentido,
a súa razón de ser?", etc., e saber argumentara defensa das respostas.
60.   Deseña  un  proxecto  vital   ou empresarial,   sobre  a  base  da  filosofía,
valorando  a  íntima  relación  entre  os pensamentos e as accións, entre a razón e as
emocións,  a  través  do  diálogo,  da argumentación e a linguaxe filosófica.
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61.  Valora  a  posibilidade  de  crear tarefas innovadoras, valorando a función e a
importancia  das  persoas  emprendedoras  e innovadoras para a construción e o
avance dunha  cultura,  e  a  transformación  da realidade
 62.  Realiza  un  decálogo  de  valores éticos que deben rexer no mundo laboral e de
cara á sociedade e á natureza.
63. Valora  e  diserta  sobre  a importancia do traballo para desenvolvernos como
seres humanos, para o avance dunha cultura e para transformar a realidade.
64. Comprende  e  valora  a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto
persoal e colectivo.
QUEN SOMOS?
65.  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.
66.  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
67. Localiza  información  en  internet acerca  das investigacións  actuais  sobre  a
evolución  humana,  e  reflicte  a  información seleccionada  e  sistematizada  de
xeito colaborativo.
68.  Argumenta  con  coherencia, baseándose  nos  datos  obxectivos aprendidos,
sobre  as   implicacións   de adoptar  prexuízos  etnocéntricos  para xulgar  os  seres
humanos e as culturas
69.  Contrasta e relaciona as principais concepcións  filosóficas  que  se  viñeron
dando historicamente sobre o ser humano.
70.  Analiza   de   xeito   crítico   textos  significativos   e   breves   dos   grandes
pensadores.
71. 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.
72.  Diserta,  de  xeito  oral  e  escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que lle
dan sentido á existencia humana.
73. Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios
sobre  o  ser  humano,  desde  a  filosofía  e sobre  diferentes  temáticas  filosóficas
relacionadas  co  sentido  da  existencia humana.
74.  Coñece  as  teorías  filosóficas  da relación  entre  mente  e  corpo  (monismo,
dualismo   e   emerxentismo),   e   argumenta  sobre   esas   teorías   comparando
semellanzas  e  diferenzas,  de  forma colaborativa.

4.B. OBXECTIVOS EOBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado interprete un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación
entre o problema que formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por
outro,  diferenciando  as  propostas  que  contén  doutras  posibles  posicións  sobre  o
mesmo tema.
 Que  o  alumnado  comente  un  texto  filosófico,  atendendo  especialmente  á
identificación  dos  supostos  implícitos  que  o  sustentan,  á  consideración  dos  seus
argumentos  a das  súas  conclusións,  así  como á vixencia  das  súas  aportacións  na
actualidade.
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 Que o alumnado compoña textos que expresen de forma clara  e coherente o
resultado dunha reflexión filosófica.
 Que o  alumnado  caracterice  os  principais  problemas  filosóficos  tratados  nas
unidades didácticas, identificando as posicións filosóficas.
 Que o  alumnado  participe  en  debates  e  diálogos  sobre temas  de actualidade
desde un punto de vista filosófico.
 Que o alumnado utilice os coñecementos adquiridos para interpretar textos os
mensaxes dos medios de comunicación.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

4.C. TEMPORALIZACIÓN.

1ª Avaliación: Tema 1 
2ª Avaliación: Temas 2 e 3
3ª Avaliación: Temas 4 e 5.

4.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de

recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe en
todo  momento  como  está  en  relación  ao  aprobado  da  materia  e  a  conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Ao longo do curso realizaranse 6 probas, como cada unha terá un valor de 5 puntos,
será necesario sumar 15 puntos para aprobar. 
PRIMEIRA AVALIACIÓN.
-exame. (proba obxectiva mixta)
- exame sobre a lectura dun libro. (Delibes, M.: El disputado voto del Señor Cayo.)
SEGUNDA AVALIACIÓN.
- exame. (proba obxectiva mixta)
-exame sobre a lectura dun libro. (Golding, W.: El señor de las moscas.)
TERCEIRA AVALIACIÓN.
-exame. (proba obxectiva mixta)
-exame sobre a lectura dun libro. (a determinar)

Este sistema de avaliación poderá ser revisado unha vez se incorporen ao departamento
os seus novos compoñentes.

ESCENARIO COVID
O  sistema  de  avaliación  presencial  poderá  ser  substituído  en  caso  de

confinamento. As probas entregaranse de forma telemática.

4.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Correspóndense cos estándares de aprendizaxe sinalados en negrita.
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4.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

4.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

4.G.1.BIBLIOGRAFÍA
From: El miedo a la libertad Paidos
Bunge: Ética y ciencia. Editorial Siglo XX
Harris: Vacas, cerdos, guerras y brujas Alianza
Sartre La náusea Alianza
Stuart Mill Sobre la libertad Aliaza
Nietzsche, F.: El anticristoAlianza
Savater: Ética para Amador Ariel
Gondar Romeiros do Alén Xerais
Chalmers ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ed. Siglo XXI
Roberts Serendipia Alianza
García Morente Lecciones Preliminares de Filosofía Porrua
Varios La lechuza de Minerva Cátedra
Eliade Lo sagrado y lo profano Labor
Sánchez Vázquez Ética Crítica

4.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 
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4.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
 Miguel Delibes: El disputado voto del señor Caio.
 W. Golding: El señor de las moscas.
 Marvin Harris. Vacas, cerdos, guerras y brujas.

Estas lecturas poderán ser revisadas unha vez se incorporen ao departamento os seus
novos compoñentes.

4.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
 Interpretar un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación entre o problema que

formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro, diferenciando as
propostas que contén doutras posibles posicións sobre o mesmo tema.

 Comentar un texto filosófico, atendendo especialmente á identificación dos supostos
implícitos  que  o  sustentan,  á  consideración  dos  seus  argumentos  a  das  súas
conclusións, así como á vixencia das súas aportacións na actualidade.

 Compoñer textos que expresen de forma clara e coherente o resultado dunha reflexión
filosófica.

 Caracterizar  os  principais  problemas  filosóficos  tratados  nas  unidades  didácticas,
identificando as posicións filosóficas.

 Participar en debates e diálogos sobre temas de actualidade desde un punto de vista
filosófico.

 Utilizar os coñecementos adquiridos para interpretar textos os mensaxes dos medios
de comunicación.

4.I.  ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE LLE PERMITAN  AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.

 Comentario de texto
 Elaboración de traballos sobre os libros de lectura recomendada
 Exame ou proba resumen
 Participación do alumno nos debates
 Traballo de recompilación e crítica de materiais 

4.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No  caso  de  detectar  alumnado  con  dificultades  na  aprendizaxe  adoptaranse  as

medidas de atención individualizada correspondentes en colaboración co Departamento
de Orientación. Á persoa afectada facilitaráselle a asimilación dos contidos en relación
coas súas capacidades, coa finalidade de que acade os obxectivos da materia e o grao
mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe.

4.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.
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4.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 
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5. PSICOLOXÍA. 

5.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.

A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA.
1.  Explica  e  constrúe  un  marco  de referencia global da psicoloxía, desde as súas
orixes  en  Grecia  (nas  filosofías  de Platón  e Aristóteles),  ata  o  seu  recoñecemento
como saber  independente  da  man  de cWundt, Watson, James    e Freud,  definindo  as
acepcións  do  termo  psicoloxía  ao  longo  da súa  evolución,  desde  o  etimolóxico,
como "ciencia   da  alma",   aos   achegados   polas  correntes   actuais:   condutismo,
cognitivismo, psicanálise, humanismo ou Gestalt
2. Recoñece e valora as cuestións e os  problemas  que  investiga  a  psicoloxía desde  os
seus  inicios,  distinguindo  a  súa perspectiva  das  proporcionadas  por  outros saberes.
3.  Explica e estima a importancia dos obxectivos  que  caracterizan  a  psicoloxía:
describir, explicar, predicir e modificar.
4.  Distingue  e  relaciona  as  facetas teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as
ramas  en  que  se  desenvolven  (clínica  e  da saúde,  da  arte,  das  actividades  físico-
deportivas,   da   educación,   forense,   da  intervención   social,   ambiental,
etc.),investigando e valorando a súa aplicación nos ámbitos de atención na comunidade,
como  na  familia   e   na   infancia,   na   terceira   idade,   en  minusvalías,   muller,
xuventude,  minoría ssociais  e  inmigrantes,  cooperación  para  o desenvolvemento,
etc.
5.   Describe  e  aprecia  a  utilidade  das  técnicas  e  das  metodoloxías  de  investigación
psicolóxica,  explicando  as  características  de cada  unha,  como  son  os  métodos
comprensivos  (introspección,  fenomenoloxía, hermenéutica,  test,  entrevista  persoal,
dinámica   de   grupos,   etc.)   e   os   seus  obxectivos   (observación,   descrición,
experimentación,  explicación, estudos  de casos, etc.
6.  Explica  e  recoñece  a  importancia das  achegas  que  a psicolóxica  realizou  na
comprensión  dos  fenómenos  humanos, identificando  os  problemas  específicos  dos
que se ocupa e as conclusións achegadas
7. Utiliza  a  súa  capacidade  de aprender  a  aprender,  realizando  os  seus propios
mapas conceptuais,  utilizando medios  informáticos,   acerca  das  seguintes  teorías:
psicanálise,  condutismo,  teoría  cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía.
8.  Analiza  e  valora  criticamente  textos  sobre  os   problemas,   as   funcións   e   as
aplicacións da Psicoloxía de autores como W.Wundt, S.Freud, A.Maslow, W.James  e
B.F. Skinner, entre outros
9. Utiliza  a  súa  iniciativa  para  expor as  súas  conclusións  argumentadamente,
mediante  presentacións  gráficas,  en  medios audiovisuais.
FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS DA CONDUCTA.
10. Identifica,  contrasta e valora a nivel anatómico  diferentes  tipos  de  encéfalos
animais  en  comparación  co  humano, valéndose de medios documentais. 
11.   Investiga  a  través  de  internet  a filoxénese humana e a evolución do cerebro,
explicando  e  apreciando  a   relación  directa  que mantén co desenvolvemento  da
conduta humana.
12.  Realiza  unha  presentación,  con medios  informáticos,  en  colaboración grupal,
sobre  a  morfoloxía  neuronal  e  a  sinapse, describindo  o  proceso  de  transmisión
sináptica   e   os   factores   que   a   determinan,   o  impulso  nervioso  e  os
neurotransmisores.
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13. Investiga  e  explica  a  organización das  áreas  cerebrais  e  as  súas  funcións,  e
localiza nun debuxo as devanditas áreas
14.  Describe  e  compara  as  técnicas científicas  de  investigación  do  cerebro:
anxiogramas, EEG, TAC, CTEP, IRM, intervencións directas e estudo de casos.
15.  Analiza  e  aprecia  o  impulso  que estas  técnicas  de  investigación  cerebral  lle
deron  ao  coñecemento  do  comportamento humano e á solución dalgunhas patoloxías.
16.   Explica  a  influencia  dos compoñentes  xenéticos  que  interveñen  na conduta, e
investiga  e  valora  se  estes  teñen  efectos  distintivos  entre  a  conduta  feminina  ea
masculina.
17.  Relaciona e aprecia a importancia das  alteracións  xenéticas  coas  doenzas  que
producen  modificacións  e  anomalías  na conduta,  utilizando  o  vocabulario  técnico
preciso:  mutación,  trisomía, monosomía, deleción.
18. Localiza e  selecciona  información en  internet  acerca  de  distintos  tipos  de
doenzas   causadas   por   alteracións   xenéticas,  tales  como a síndrome de Down, a
síndrome de Turner, a síndrome do miaño de gato ou a síndrome de Klinefelter, entre
outras.
19.  Realiza,  en  colaboración grupal, un  mapa  conceptual  do  sistema  endócrino,
apreciando  a  súa  influencia   na  conduta humana  e   os  seus   trastornos,   por
exemplo:  hipófise   e   depresión,   tiroide   e   ansiedade,  paratiroide   e   astenia,
suprarrenais  e  delirios, páncreas  e  depresión,  sexuais  e  climaterio,etc.
20. Investiga  as  diferenzas endocrinolóxicas entre homes e mulleres, e os seus  efectos
na  conduta,  valorando  o coñecemento  destas  diferenzas  como  un instrumento  que
permite  un  entendemento  e unha comprensión mellores entre as persoas de diferente
sexo.
OS  PROCESOS  COGNITIVOS  BÁSICOS:  PERCEPCIÓN,  ATENCIÓN  E
MEMORIA
21. Distingue e relaciona os elementos que  interveñen  no  fenómeno  da  percepción
(estímulo,  sentido,  sensación  e  limiares  de percepción), recoñecéndoos dentro das
fases do  proceso  perceptivo  (excitación, transdución, transmisión e recepción).
22.  Compara  e  valora  as  achegas  das  principais   teorías   acerca   da   percepción:
asociacionismo, Gestalt,   cognitivismo   e neuropsicoloxía.
23.  Elabora  unha  presentación  con medios audiovisuais e en colaboración grupal,
desenvolvendo   a   súa   iniciativa   persoal   e   as  leis  gestálticas   da   percepción,
valorando  a súa  achega  conceptual  e  identificando exemplos  concretos  de  como
actúan  (por exemplo,  a  través  de  obras  pictóricas  ou fotografías).
24. Procura  e  selecciona  información, utilizando  páxinas  web,  acerca  dalgúns  tipos
de  ilusións  ópticas,  diferenciándoas  dos trastornos perceptivos como as alucinacións
ea agnosia.
25.  Comenta   e   aprecia   algúns  fenómenos   perceptivos,   como   a   constancia
perceptiva,  a  percepción  subliminar  e extrasensorial,  o  membro  fantasma  e  a
percepción  por estimulación  eléctrica  do cerebro (por exemplo, o ollo de Dobelle)
entre  outros,  e  expón  as  súas  conclusións  a  través  de  soportes  de  presentación
informática.
26. Discirne e elabora conclusións, encolaboración grupal,  sobre  a  influencia  dos
factores  individuais  (motivación,  actitudes  e intereses)  e  sociais  (cultura  e  hábitat)
no fenómeno  da  percepción,   utilizando,   por  exemplo,   os   experimentos   sobre
prexuízos realizados por Allport e Krame
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27.  Relaciona  os  conceptos  de atención  e  concentración  como  puntos  departida da
memoria, distinguindo os tipos de atención  e  os  tipos  de  alteración  que  poden
sufrir.
28. Utiliza a súa iniciativa persoal para deseñar e elaborar, con medios informáticos, un
cadro   comparativo   sobre   diferentes   tipos  de   memoria   (sensorial,  MCP    e
MLP),analizando  a  correspondencia  entre  elas  e valorando  a  utilidade  que  teñen
na aprendizaxe humana.
29. Procura  e  selecciona  información en  páxinas  web  e  libros  especializados,
acerca   das   principais   causas   do  esquecemento,  tales  como  as  fisiolóxicas,  as
producidas  por  lesións,  por  represión,  por  faltade   procesamento,   por   contexto
inadecuado, etc., e elabora conclusións.
30.  Analiza  e  valora  a  importancia dalgúns  dos  efectos  producidos  na  memoria
por desuso, interferencia, falta de motivación, etc., e expón as súas consecuencias de
xeito argumentado.
31.  Exemplifica,   a   través   de   medios  audiovisuais,   algunhas   distorsións   ou
alteracións  da  memoria,  como  a  amnesia,  a hipermnesia,  a  paramnesia  e  os  falsos
recordos.
PROCESOS  COGNITIVOS  SUPERIORES:  APRENDIZAXE,  INTELIXENCIA  E
PENSAMENTO
32.  Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar,  utilizando  medios  informáticos,
un  cadro  comparativo  das  teorías  da aprendizaxe: condicionamento clásico (Pavlov e
Watson);  aprendizaxe  por  ensaio-erro (Thorndike);  condicionamento  instrumental
(Skinner);  teoría  cognitiva  (Piaget) ;Gestalt (Khöler);  aprendizaxe  social  ou  vicaria
(Bandura), etc.
33. Analiza e aprecia os resultados da aplicación  das  técnicas  de  condicionamento na
publicidade, mediante a localización destas últimas  en  exemplos  de  casos  concretos,
utilizados  nos  medios  de  comunicación audiovisual.
34. Describe  e  valora  a  importancia dos  factores  que  inflúen  na  aprendizaxe, como
por exemplo os coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, os
estilos  cognitivos,  a  motivación,  as actitudes e os valores
35.  Elabora  mapas  conceptuais dalgunhas  das  actuais  teorías  sobre  a intelixencia,
valorando as achegas que no seu estudo  tivo  cada  unha  delas,  como  por exemplo  a
teoría  factorial  de Spearman,  a multifactorial  de Thurstone  e  as  de Cattell, Vernon,
Sternberg, Gardner, etc.
36.  Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar  un  esquema  explicativo  sobre  as
fases   do   desenvolvemento   da   intelixencia  segundo  J.Piaget,   valorando   a
importancia das  influencias  xenéticas  e  do  medio  neste proceso.
37. Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a escala de Stanford-Binet, que
clasifica   estes   valores   desde   a   deficiencia  profunda   ata   a   superdotación,
apreciando  a obxectividade  real  dos  seus  resultados  e examinando  criticamente
algunhas  técnicas de medición da intelixencia.
38. Analiza  o  que  é  o  pensamento, apreciando  a  validez  tanto  do  razoamento
como  da  creatividade  na  resolución  de problemas e na toma de decisións.
39. Valora a importancia das teorías de Gardner  e Goleman,  realizando  un  esquema
das competencias da intelixencia emocional ea  súa  importancia  no  éxito  persoal  e
profesional.
40. Avalía,  en  traballo grupal,  as vertentes  positivas  e  negativas  das aplicacións da
intelixencia artificial, así como os  perigos  que  pode  representar  pola  súa capacidade
para  o  control  do  ser  humano, invadindo a súa intimidade e a súa liberdade.
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A  CONSTRUCIÓN  DO  SER  HUMANO.  MOTIVACIÓN,  PERSONALIDADE  E
AFECTIVIDADE
41.   Utiliza   e   selecciona   información  acerca   das   teorías   da   motivación
(homeostática;  das  necesidades;  do  incentivo;  cognitivas;  psicanalíticas;
humanistas),utilizando  mapas  conceptuais,  e  elabora conclusións.
42.  Recorre   á   súa   iniciativa   para  realizar   unha   presentación,   con   medios
informáticos,   acerca  das  causas  da frustración,   partindo  da  clasificación   dos
conflitos  de Lewin  e  valorando  as  respostas alternativas a esta, como a agresión, o
logro indirecto,  a  evasión,  a  depresión  ou  a  súa aceptación (tolerancia á frustración).
43. Argumenta, en colaboración grupal, sobre a importancia da motivación no ámbito
laboral  e  educativo,  analizando  a  relación entre motivación e consecución de logros.
44.  Describe,  establecendo semellanzas  e  diferenzas,  as  teorías  da personalidade,
como  as  provenientes  da psicanálise,  o  humanismo,  as  tipoloxías,  o cognitivismo  e
o  condutismo,  valorando  as achegas  que  cada  unha  delas  realizou  no coñecemento
da natureza humana.
45. Recorre  á  súa  iniciativa  persoal para  realizar  unha  presentación,  a  través  de
medios  audiovisuais,  sobre  as  fases  do desenvolvemento  da  personalidade,  por
exemplo  segundo  a  teoría  psicanalista,  e elaborar conclusións sobre os cambios que
se producen en cada unha delas.
46. Analiza, valorando criticamente, as limitacións  dalgúns  métodos  e  estratexias
para  a  avaliación  da  personalidade,  como  son  as   probas   proxectivas   (test   de
Rorschach,  TAT, test  da frustración de Rosenzweig,  etc.),as  probas  non proxectivas
(16FP,NEO-PI-ReMMPI)  e  as  técnicas  fisiolóxicas(tomografías, etc.).
47.  Diserta  sobre  a  complexa  relación  entre  a  función da  conciencia  e  os  procesos
inconscientes,   analizando   algúns   fenómenos  inconscientes,  como  os  soños  ou  a
hipnose.
48. Investiga, en traballo grupal, sobre os  estados  alterados  de  conciencia provocados
polas   drogas,   valorando  criticamente   a   súa   influencia   nas   alteracións  da
personalidade,  e  presenta  as  súas conclusións de maneira argumentada
49.  Indaga  sobre  a  relación  entre identidade  e  autoestima,  valorando criticamente a
importancia  do  concepto  de  si  mesmo/a   e   as   repercusións   que   iso   ten   no
desenvolvemento persoal e vital.
50.   Describe  perspectivas  e  modelos de  estudo  da  psicopatoloxía,  e  reflexiona
sobre  os  métodos  utilizados  por  cada  unha delas.
51. Utiliza   a   súa  iniciativa   persoal   para realizar   un  cadro  esquemático,   en
colaboración grupal  e  utilizando  medios informáticos,  acerca  das  características
relativas  a  algúns  tipos  de  trastornos,  por exemplo  os  asociados  ás  necesidades
biolóxicas   e   ás   adiccións   (sexuais,  alimentarias,   drogodependencias,   etc.),   ás
emocións   (ansiedade   e   depresión),   a  elementos   corporais   (psicosomáticos,
somatomorfos  e  disociativos),  á  personalidade  (esquizoide,paranoide,  limítrofe,
dependente,) ,  ao desenvolvemento  evolutivo  (autismo,  atraso mental,  déficit  de
atención  e  hiperactividade, da aprendizaxe, asociados á vellez), etc.
52.  Explica  os  tipos  de  afectos(sentimento, emoción e paixón), especificando os  seus
determinantes  hereditarios  e aprendidos,  e  analizando  a  relación  entre emoción e
cognición.
53. Describe  as  emocións  primarias (medo,  noxo,  alegría,  tristura,  ira,  sorpresa,
etc.)   e   secundarias   (ansiedade,   hostilidade,  humor,   felicidade,   amor,   etc.),
distinguíndoas das  emocións  autoconscientes  (culpa, vergoña, orgullo, etc.).
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54.  Realiza  un  cadro  comparativo sobre  as  teorías  sobre  a  emoción,  por exemplo
como  experiencia,  como comportamento  ou  como  suceso  fisiolóxico, valorando  a
importancia  da psicoafectividade no equilibrio da persoa.
55.  Investiga,   a   través   de  internet,  algúns  trastornos   emocionais   (indiferenza
emocional,  dependencia  afectiva,  trastorno maníaco-depresivo,  descontrol  emotivo,
etc.)e   problemas   emocionais   (medo,   fobias,  ansiedade,   estrés,   depresión,
etc.),exemplificando   a   través   dalgún   soporte  audiovisual,  e  elabora  as  súas
conclusións
56.  Identifica  e  aprecia  a  importancia que, no desenvolvemento e na maduración da
persoa, teñen a afectividade e a sexualidade, como dimensións esenciais do ser humano,
e describe  os  aspectos  fundamentais  da psicoloxía  da  sexualidade:  fisioloxía  da
resposta sexual, conduta sexual, etc.
57. Diserta  sobre  a  importancia  da linguaxe verbal e non verbal como medios de
comunicación emocional na nosa vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as
súas conclusións
PSICOLOXÍA SOCIAL E DAS ORGANIZACIÓNS
58.  Analiza  e  valora  as  diferenzas culturais e o seu impacto no comportamento das
persoas ao exercer a súa influencia nos esquemas  cognitivos,  a  personalidade  e  avida
afectiva do ser humano
59.   Realiza   unha   presentación,  colaborando   en   grupo   e   utilizando   medios
informáticos, sobre o proceso de socialización humana e a influencia dos grupos, os
papei se  os  status  sociais  no  desenvolvemento  da persoa.
60.  Investiga acerca da orixe social das actitudes  persoais,  valorando  a  súa  utilidade
para a predición da conduta humana e a súa influencia  en  condutas  de  violencia
escolar, laboral, doméstica e de xénero, entre outras
61.  Procura  e  selecciona  información en  internet  acerca  das  características  da
conduta  do  individuo  inmerso  na  masa,  tales  como   impulsividade,   intolerancia,
inconsciencia,  falta  de  perseveranza, volubilidade  e  falta  de  capacidade  crítica,
entre outras
62. Utiliza  e  selecciona  información acerca  do  estudo  psicolóxico  das  masas,
realizado  por Gustav  Le  Bon,  e  elabora conclusións acerca do poder da persuasión, o
contaxio  de  sentimentos  e  emocións  que  se produce  nas  masas  e  os  seus  efectos
na perda temporal da personalidade individual e consciente da persoa.
63. Indaga  na  psicoloxía  de Erikson e destaca  algunhas  das  causas  psicolóxicas
explicativas  que  sinala  acerca  dos  actos terroristas  ou  do  pensamento  radical  e
irracional  que  se  pon  de  manifesto  en seguidores/as de equipos deportivos, artistas,
grupos políticos, relixiosos, etc.
64.  Elabora  conclusións,  en colaboración grupal,  e  formula  pautas  de conduta
preventivas  co  fin  de  evitar  que  as persoas  se  convertan  en  parte  da  masa,
perdendo o control da súa conduta, dos seus pensamentos.
65.  Comenta  e  aprecia  a  importancia da aplicación da psicoloxía no mundo laboral,
en temas tales como os aspectos psicolóxicos que  inflúen  na  produtividade  e  no
desenvolvemento  empresarial,  a  importancia dos métodos e das técnicas psicolóxicas
para a  selección  de  persoal  segundo  os  perfís laborais e a resolución de conflitos, etc
66. Procura  e  selecciona  información sobre  recursos  humanos:  selección  de persoal
e  desenvolvemento  de  programas profesionais  favorecedores  da  integración  do
persoal  traballador  na  empresa,  e  a  súa evolución persoal e profesional
67.  Describe   a   importancia   dos  factores   psicolóxicos   que   inflúen   no
desenvolvemento laboral, como a adaptación,  a innovación, o traballo colaborador, a
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xestión de  coñecementos,  a  creatividade  e  a autoestima,  identificando  factores
fundamentais, como a proposición de retos, a motivación,  o  fomento  da  participación,
a autonomía  e  a  xeración  de  ambientes creativos,  mediante  exemplos  de  casos
concretos  e  reflexionando  criticamente  sobre a  súa  aplicación  en  diversos  ámbitos
de traballo
68. Investiga,  en  páxinas  de  internet, acerca dos principais riscos da saúde laboral,
como son o estrés, a ansiedade, o mobbing ea síndrome de Burnout.

5.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.
 Que o alumnado caracterice os principais problemas psicolóxicos tratados nas
unidades didácticas, identificando as distintas posicións.
 Que o  alumnado participe  en  debates  e  diálogos  sobre temas  de actualidade
desde 
 Que o alumnado utilice os coñecementos adquiridos para interpretar textos os
mensaxes dos medios de comunicación.
 Que o alumnado interprete un texto sinalando, por un lado, a relación entre o
problema que formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro,
diferenciando as propostas que contén doutras  posibles  posicións  sobre o mesmo
tema.
 Que o alumnado comente un texto, atendendo especialmente á identificación dos
supostos implícitos que o sustentan, á consideración dos seus argumentos a das súas
conclusións, así como á vixencia das súas aportacións na actualidade.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

5.C. TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Bloque I 
2ª Avaliación: Bloque II
3ª Avaliación: Bloque III

5.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

1ª AVALIACIÓN
EXAME da lectura dun capítulo do libro de Mario Bunge  e Rubén Ardila  Filosofía
de la Psicología. (5 puntos)
EXAME da  lectura  do  libro  de  George  Miller:  Introducción  a  la  psicología.  (5
puntos)
EXAME ORAL das preguntas dos libros anteriores. (1 punto)
2ª AVALIACIÓN
EXAME ORAL das ramas e áreas de aplicación da psicoloxía. (1 punto)
EXAME da lectura do libro de Huxley: Un feliz mundo novo. (5 puntos)
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EXAME  da  lectura  dun  capítulo  do  libro  de  Ian  Parker:  La  psicología  como
ideología. (5 puntos).
3ª AVALIACIÓN
EXAME ORAL do Tema 10. (1 punto)
EXAME  da  lectura  dun  capítulo  do  libro  de  J.  Blech:  Los  inventores  de
enfermedades. (5 puntos).
EXAME da lectura  dun capítulo  do  libro  de  Fromm:  El  miedo  a  la  libertad.  (5
puntos).

Aprobará a materia quen acade 15 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os exames/traballos serán entregados telematicamente.

5.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Marcados en negrita nos estándares..

5.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.
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5.G.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

5.G.1.BIBLIOGRAFÍA
Aldous Huxley: Un feliz mundo novo.
Ian Parker: La psicología como ideología.
Jörg Blech: Los inventores de enfermedades.
E. Fromm: El miedo a la libertad.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
From: El miedo a la libertad Paidos
Bunge: Ética y ciencia. Editorial Siglo XX
Nietzsche, F.: El anticristoAlianza
Savater: Ética para Amador Ariel
Gondar Romeiros do Alén Xerais
Chalmers ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ed. Siglo XXI

5.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 

5.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
 Aldous Huxley: Un feliz mundo novo.
 Ian Parker: La psicología como ideología.
 Jörg Blech: Los inventores de enfermedades.
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 E. Fromm: El miedo a la libertad.

5.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

• Compoñer textos de forma clara e coherente.
• Caracterizar  os  principais  problemas  psicolóxicos  tratados  nas  unidades
didácticas, identificando as distintas posicións.
• Participar en debates e diálogos sobre temas de actualidade desde 
• Utilizar  os  coñecementos  adquiridos  para  interpretar  textos  os  mensaxes  dos
medios de comunicación.
• Interpretar  un texto  sinalando,  por  un lado,  a  relación  entre  o problema que
formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro, diferenciando as
propostas que contén doutras posibles posicións sobre o mesmo tema.
Comentar un texto, atendendo especialmente á identificación dos supostos implícitos
que o sustentan,  á consideración dos seus argumentos a das súas conclusións, así
como á vixencia das súas aportacións na actualidade.

5.I. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.

 Elaboración de traballos sobre os libros de lectura recomendada
 Exame ou proba resumen
 Participación do alumno nos debates
Traballo de recompilación e crítica de materiais

5.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No  caso  de  detectar  alumnado  con  dificultades  na  aprendizaxe  adoptaranse  as

medidas de atención individualizada correspondentes en colaboración co Departamento
de Orientación. Á persoa afectada facilitaráselle a asimilación dos contidos en relación
coas súas capacidades, coa finalidade de que acade os obxectivos da materia e o grao
mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe.

5.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

5.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 
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6.ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO. 

6.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
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, e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, e/ou
con saberes distintos da filosofía.
2.  Argumenta  e  razoa  as  súas opinións  de  forma  oral  e  escrita,  con claridade  e
coherencia,  e  demostrando  un esforzo  creativo  e  educativo  na  valoración persoal
dos  problemas  filosóficos analizados
3.  Selecciona  e  sistematiza información  obtida  tanto  de  libros específicos  como
de  internet,  usando  as posibilidades  das  novas  tecnoloxías  para consolidar e
ampliar a información.
4. 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.
5.  Elabora  con  rigor  esquemas, mapas  conceptuais,  táboas  cronolóxicas, etc.,
amosando  a  comprensión  dos  eixes conceptuais estudados
6.   Recoñece  a  función  da racionalidade  práctica  para  dirixir  a  acción humana,
aínda   recoñecendo   os   seus  vínculos   ineludibles   coa   razón   teórica   e   a
intelixencia emocional.
7. Explica a orixe da ética occidental no  pensamento  grego,  contrastando,  deforma
razoada, a concepción socrática coa dos sofistas.
8.  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.
9. 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.
10.  Analiza  textos  breves  dalgúns  dos  filósofos   representantes   das   principais
teorizacións éticas sobre o desenvolvemento  psicolóxico  moral  do individuo.
11.  Usa  con  rigor  termos  como  ética,  moral,   acción   moral,   autonomía,
responsabilidade,  convención  moral, m a d u r e z a  m o r a l ,  v i r t u d e  m o r a l
subxectivismo,  relativismo  e  universalismo moral,   utilitarismo,   deber  moral,
ética   de  máximos,   ética   de   mínimos,   consenso,  xustiza,   eudemonismo,
hedonismo, emotivismo e utilitarismo.
12. Identifica  a  función,  as características e os principais interrogantes da filosofía
política.
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.  Explica  de  xeito  coherente  as formulacións  filosófico-políticas  de  Platón, os
sofistas,  Maquiavelo,  Locke, Montesquieu,  Rousseau,  Hobbes,  Kant, John Stuart
Mill, Popper ou Habermas, entreoutros.
15. Analiza  e  reflexiona  sobre  arelación  entre  individuo  e  Estado,  sobre  a base
do pensamento dos sofistas, Marx e a escola de Frankfurt.
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16.  Analiza  de  xeito  crítico  textos significativos e breves dalgúns dos autores
estudados,   nos   que  se   argumente   sobre  o concepto   de  Estado,   os  seus
elementos  e as súas características.
17. Valora  e  utiliza  a  capacidade argumentativa,  de  forma  oral  e  escrita, contra
a arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia.
18. Reflexiona  por  escrito  sobre  as posibilidades  do  pensamento  utópico,  e
argumenta as súas propias idea
19. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade..

6.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID.
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

6.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Tema 1 e 2. 
2ª Avaliación: Temas 3, 4, 5, 6 e 7. 
3ª Avaliación: Temas 8 e 9.

6.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
PRIMEIRA AVALIACIÓN.
-exame do apartado 6 do Tema 2. (5 puntos)
-exame sobre a lectura dun libro. (Antígona) (5 puntos)
SEGUNDA AVALIACIÓN.
-exposición na aula dun traballo realizado en grupo. (5 puntos)
-exame das preguntas do Tema 6. (5 puntos)
TERCEIRA AVALIACIÓN.
-exame dun artigo relativo ao Tema 8. (5 puntos)
-exame dun artigo relativo ao Tema 9. (5 puntos)

Aprobará a materia quen acade 15 puntos.
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Este sistema de avaliación poderá ser revisado despois da incorporación dos novos
compoñentes do departamento.
ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os  exames  serán  presenciais  serán  substituídos  por  traballos  entregados  vía
telemática. O traballo en grupo estará en función das posibilidades de conexión dos
grupos.  E  será,  consensuadas  con  eles,  non  quedando  nunca  dependendo  da
arbitrariedade do profesor.

6.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Estándares marcados en negrita.

6.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

6.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

6.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
Sófocles: Antígona.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
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Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel
Savater: Ética para Amador Ariel
Sánchez Vázquez Ética Crítica

6.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 

6.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
 Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
 Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
 Sófocles: Antígona.

Estas lecturas poderán ser revisadas despois da incorporación dos novos compoñentes
do departamento.

6.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
 Relacionar os problemas filosóficos e os seus autores, que o alumnado estudiou, coas

condicións  históricas,  sociais,  e culturais  nas que xurdiron e ás que intentaron dar
resposta.

 Recoñecer as conceptualizacións de carácter excluínte e discriminatorio que poidan
aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.

 Participar en debates e en sesións de discusión sobre problemas filosóficos actuais,
que susciten o interese do alumnado, e nos cales estes deben aportar as súas propias
reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas  pasadas,  previamente
estudiadas.

 Compoñer textos de forma clara e coherente.

6.I.  ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE LLE PERMITAN  AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.
 Participación do alumno nos debates
 Traballo de recompilación e crítica de materiais 
 Comentario de texto
 Elaboración de traballos sobre os libros de lectura recomendada
 Exame ou proba resumen
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6.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No  caso  de  detectar  alumnado  con  dificultades  na  aprendizaxe  adoptaranse  as

medidas de atención individualizada correspondentes en colaboración co Departamento
de Orientación. Á persoa afectada facilitaráselle a asimilación dos contidos en relación
coas súas capacidades, coa finalidade de que acade os obxectivos da materia e o grao
mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe.

6.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

6.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 

7.FILOSOFÍA DA CIENCIA.

7.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
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  argumen-
tación)  e relaciona os problemas propostos nos textos co estudado na unidade, e/ou co achega-
do por outros/as filósofos/as ou correntes, e/ou con saberes distintos da filosofía.
2.  Argumenta  e  razoa  as  súas opinións  de  forma  oral  e  escrita,  con claridade  e  coheren-
cia,  e  demostrando  un esforzo  creativo  e  educativo  na  valoración persoal  dos  problemas
filosóficos analizados
3.  Selecciona  e  sistematiza información  obtida  tanto  de  libros específicos  como  de  inter-
net,  usando  as posibilidades  das  novas  tecnoloxías  para consolidar e ampliar a información.
4. 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 proce-
dementos útiles para a comprensión da filosofía.
5.  Elabora  con  rigor  esquemas, mapas  conceptuais,  táboas  cronolóxicas, etc.,  amosando  a
comprensión  dos  eixes conceptuais estudados
6.  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.
7. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo  dos  saberes  prerracionais, como o mito
ou a maxia
8.   Recoñece  as  principais problemáticas  filosóficas  características  de cada etapa cultural eu-
ropea.
9.  Expresa  por  escrito  as  teses fundamentais  dalgunhas  das  correntes filosóficas máis im-
portantes do pensamento occidental.
10. Comprende  e  usa  con  rigor conceptos filosóficos como razón, sentidos ,mito,  logos,  ar -
ché,  necesidade, continxencia,  causa,  existencia,  metafísica, lóxica,  gnoseoloxía,  obxectivi-
dade, dogmatismo, criticismo, etc.
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11. 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
12.  Coñece  e  explica  teorías  acercado  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.
13. 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, autoridade,  probabilidade,  prexuízo,
coherencia,  adecuación,  consenso, incerteza,  interese,  irracional,  etc.,  e construír un glosario
de conceptos de xeito colaborativo, usando internet.
14.  Analiza  fragmentos  de  textos breves  de  Descartes,  Hume,  Kant, Nietzsche,  Ortega  y
Gasset,  Habermas, Popper,  Kuhn  ou  Michel  Serres,  entre outros.
15. Explica os obxectivos, as funcións e  os  principais  elementos  da  ciencia, manexando ter-
mos como feito, hipótese, lei ,teoría ou modelo.
16. Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a orde lóxica do pro-
ceso de coñecemento. 
17. Usa  con  rigor  termos epistemolóxicos  como  indución,  hipotético-dedutivo,  método,  ve -
rificación,  predición, realismo,  causalidade,  obxectividade, relatividade,  caos  e  indeterminis -
mo,  entre outros.
18.  Extrae  conclusións  razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e dominar a na-
tureza, póndoa ao servizo do ser  humano,  así  como  das  consecuencias desta  actuación,  e
participa  de  debates acerca  das  implicacións  da  tecnoloxía  na realidade social.
19.  Identifica  e  reflexiona  de  forma argumentada acerca de problemas comúns aos campos
filosófico e científico, como sono problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, a
cuestión da obxectividade ea verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc.
20. Investiga e selecciona información en internet, procedente de fontes solventes, sobre as pro-
blemáticas citadas, e realiza un proxecto  de  grupo  sobre  algunha  temática que afonde na inte-
rrelación entre a filosofía e a ciencia.
21. Coñece o que é a metafísica e usa a  abstracción  para  comprender  os  seus contidos e a súa
actividade, razoando sobre eles.
22.  Describe  as  principais interpretacións  metafísicas  e  os  problemas que  suscita  o  coñe-
cemento  metafísico  da realidade.
23. Comprende  e  utiliza  con  rigor conceptos  metafísicos  como  ser,  sistema metafísico,  re -
alidade,  aparencia,  materia  e espírito,  unidade,  dualidade,  multiplicidade, devir,  necesidade,
continxencia ,transcendencia,  categoría  e  abstracción, materialismo, espiritualismo, existen-
cialismo ou esencialismo, entre outro.
24. Realiza  unha  análise  crítica  ante teorías  metafísicas  diverxentes  de interpretación da re-
alidade.
25.  Analiza  e  comprende  fragmentos de  textos  breves  e  significativos  sobre  as proble-
máticas  metafísicas  que presenta a realidade,  de  pensadores como Platón, Aristóteles,  Tomé
de  Aquino,  Descartes, Marx,  Nietzsche,  etc.,  comparando  e establecendo  semellanzas  e  di-
ferenzas entre  os  enfoques,  e  disertando coherentemente  sobre  as  posturas históricas.
26.  Explica  e  compara  dúas  das grandes  cosmovisións  do  Universo:  o paradigma  organi -
cista  aristotélico  e  o modelo mecanicista newtoniano.
27. Describe  os  caracteres  esenciais das  interpretacións  relativista  e  cuántica contemporáne-
as  da  realidade,  explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres.
28. Usa  con  rigor  termos epistemolóxicos  e  científicos como cosmovisión,  paradigma,  Uni -
verso,  natureza,   finalismo,   organicismo,  determinismo,   orde,   causalidade,  conservación,
principio,  mecanicismo, materia,  relatividade,  cuántica,  espazo, tempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre outros.
29.  Analiza  textos  filosóficos  e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden  as  mes-
mas  problemáticas,  e investiga a vixencia das ideas expostas.
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30. Reflexiona  sobre  as  implicacións filosóficas  que  afectan  a  visión  do  ser humano  en
cada  cosmovisión  filosófico-científica  estudada,  e  argumenta  as  súas propias ideas de xeito
razoado e creativo.
31.  Utiliza  con  rigor  vocabulario específico  da  temática,  como  evolución, dialéctica,  pro-
ceso,  progreso,  emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, creacionismo,  evolu-
ción  cultural,  vitalismo, determinismo xenético, natureza e cultura
32.  Coñece e explica  as consideracións  filosóficas  implicadas  na teoría  da  evolución, como
a  consideración dinámica  e  dialéctica  da  vida  ou  o indeterminismo, entre outras.
33. Analiza  fragmentos  breves  e significativos  de  E.  Morin,  K.  Popper,  R.Dawkins,  J.
Mosterín, A.  Gehlen,  M.  Harrisou M. Ponty, entre outros.

7.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID.
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

7.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Bloque I e Parte II 
2ª Avaliación: Bloques II e III e Parte III. 
3ª Avaliación: Bloque IV e Parte IV..

7.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de

recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe en
todo  momento  como  está  en  relación  ao  aprobado  da  materia  e  a  conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Ao longo do curso realizaredes 6 probas, como cada unha terá un valor de 5 puntos, será

necesario sumar 15 puntos para aprobar a materia.
PRIMEIRA AVALIACIÓN.

-exame de teoría.
-exposición na aula da lectura dun libro de Paul Strathern.

SEGUNDA AVALIACIÓN.
-exposición na aula do contido dalgún artigo da PARTE III.
-exame de teoría

TERCEIRA AVALIACIÓN.
-exame sobre a lectura dun libro. (Bunge, M.: Ética y ciencia.)
-traballo da COVID 19
ESCENARIO COVID
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O  sistema  de  avaliación  presencial  poderá  ser  substituído  en  caso  de
confinamento por traballos entregados vía telemática.

7.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Os referentes aos Bloques I, II, III e IV.

7.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

7.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

7.G.1. BIBLIOGRAFÍA
ASIMOV, I.: Cien preguntas básicas sobre la ciencia. Ed. Alianza, Madrid, 1991.
BERNSTEIN, J.: Quarks, chiflados y el cosmos. Ed. Alianza, Madrid, 1993.
BUNGE, M.: Ética y ciencia. Ed. Siglo veinte, Buenos Aires 1986.
CASINI, P.: Naturaleza. Ed. Labor, Barcelona, 1977.
DAMPIER, W.: Historia de la ciencia. Ed. Tecnos, Madrid, 1986.
DE SOUSA SANTOS, B.: El Milenio Huérfano. Ed. Trotta, Madrid, 2011
DI TROCCHIO, F.: Las mentiras de la ciencia. Ed. Alianza, Madrid, 1998.
CARREIRA, A e PADILLA, C.:  Filosofía da ciencia e da tecnoloxía. Ed. Bahía, A Coruña,
1998.
CHALMERS,  A.: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ed. Siglo veintiuno, Madrid, 1991.
CHALMERS,  A.: La ciencia y cómo se alabora. Ed. Siglo veintiuno, Madrid, 1992.
DIEZ, J. e ULISES MOULINES, C.: Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. ED. Ariel, Ma-
drid, 2018
ECHEVARRÍA, J.: Filosofía da le ciencia. Ed. Akal, Madrid, 1995.
FEYERABEND, P.: Contra el método. Ed. Ariel, Barcelona, 1987.
FEYERABEND, P.: Adiós a la razón. Ed. Tecnos, Madrid, 1987.
GARCÍA, R.: El conocimiento en construcción. Ed. Gedisa, Barcelona, 2000.
GEYMONAT, L.: Historia de la filosofía y de la ciencia. Ed. Crítica, Barcelona, 1985. (3 vols.)
GEYMONAT, L.: Límites actuales de la filosofía de la ciencia. Ed. Gedisa, Barcelona, 1993.
KOYRÉ, A.: Estudios de historia del pensamiento científico. Ed. Siglo veintiuno, Madrid, 1977.
KOYRÉ, A.: Estudios galileanos. Ed. Siglo veintiuno, Madrid, 1980.
KOYRÉ, A.: Del mundo cerrado al universo infinito. Ed. Siglo veintiuno, Madrid, 1989.
KUHN, T.: La estructura de las revoluciones científicas. Ed. F.C.E., Madrid, 1986.
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LAKATOS, I.: Historia de la ciencia. Ed. Tecnos, Madrid, 1982.
MARTÍNEZ, F.: La episteme occidental. Ed. Del Serbal, Barcelona, 2015
MARCOS, A.: Ciencia y acción. Ed. FCE, México, 2013
MOSTERÍN, J.: Ciencia, filosofía y racionalidad. Ed. Gedisa, Barcelona, 2013
POPPER, K.: Conocimiento objetivo. Ed. Tecnos, Madrid, 1988.
QUINTANILLA, M.A.. Ideología y ciencia. Ed. Fernando Torres, Valencia, 1976.
ROBERTS, R.: Serendipia. Ed. Alianza, Madrid, 1989.
RUSSELL HANSON, N.: Patrones de descubrimiento. Ed. Alianza, Madrid, 1985.
SARDAR, Z. e VAN LOON, B.: Filosofía de la ciencia (Guía Ilustrada). Ed. Tecnos, Madrid,
2019
SUAREZ, M.: Filosofía de la Ciencia. Ed. Tecnos, Madrid, 2019
VV.AA.: Filosofía da ciencia. Ed. Ir Indo, Vigo, 1991
VV.AA-: lecturas para entretenerse en filosofía de la ciencia. Ed. Diálogo, Valencia, 2007
WARTOFSKY, M.: Introducción a la filosofía de la ciencia. ED. Alianza, Madrid, 1987.

7.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 

7.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non é pertinente para esta materia.

7.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.
 Relacionar os problemas filosóficos e os seus autores, que o alumnado estudiou, coas

condicións  históricas,  sociais,  e culturais  nas que xurdiron e ás que intentaron dar
resposta.

 Recoñecer as conceptualizacións de carácter excluínte e discriminatorio que poidan
aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.

 Participar en debates e en sesións de discusión sobre problemas filosóficos actuais,
que susciten o interese do alumnado, e nos cales estes deben aportar as súas propias
reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas  pasadas,  previamente
estudiadas.

 Compoñer textos de forma clara e coherente.

7.I.  ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE LLE PERMITAN  AO
ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.
 Participación do alumnado nos debates
 Traballo de recompilación e crítica de materiais 
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 Comentario de texto
 Elaboración de traballos sobre os libros de lectura recomendada
 Exame ou proba resumen

7.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No  caso  de  detectar  alumnado  con  dificultades  na  aprendizaxe  adoptaranse  as

medidas de atención individualizada correspondentes en colaboración co Departamento
de Orientación. Á persoa afectada facilitaráselle a asimilación dos contidos en relación
coas súas capacidades, coa finalidade de que acade os obxectivos da materia e o grao
mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe.

7.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

7.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 

8.VALORES ÉTICOS 1º ESO.

8.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
A DIGNIDADE DA PERSOA
1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto de persoa, analizando o seu
significado etimolóxico.
2.  Describe   as   características   principais   da persoa: substancia independente,
racional e libre.
3.  Explica  e  valora  a  dignidade  da  persoa  que, como ente autónomo, se converte
nun "ser moral".
4. 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. 
5. Elabora  conclusións  sobre  a  importancia  que ten   para   o/a   adolescente
desenvolver   a   autonomía persoal  e  ter  o  control  da  súa  propia  conduta
conforme aos valores éticos libremente elixidos.
6.  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. 
7. Describe e estima o papel relevante da razón e  a  liberdade  para  configurar  cos
seus  propios  actos  a estrutura da súa personalidade.
8. Realiza  unha  lista  dos  valores  éticos  que estima   como   desexables   para
integralos   na   súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 
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9. Define  a  intelixencia  emocional  e  as  súas características,   valorando   a   súa
importancia   na construción moral do ente humano.
10. Explica  en  que  consisten  as  emocións  e  os sentimentos, e como se relacionan
coa vida moral
11.  Atopa,  disertando  en  grupo,  a  relación  entre algunhas  virtudes  e  valores
éticos  e  o  desenvolvemento das   capacidades   de   autocontrol   emocional   e
automotivación,   tales   como   a   sinceridade,   o   respecto,   a  prudencia,   a
temperanza,  a  xustiza  e  a  perseveranza, entre outras
12.Comprende   en   que   consisten   as   habilidades  emocionais   que,   segundo
Goleman,  debe  desenvolver  o ser  humano,  e  elabora  un  esquema  explicativo
arredor do tema, en colaboración en grupo. 
13. 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.
14.  Emprega  a  introspección  como  medio  para recoñecer  as  propias  emocións,
os  sentimentos  e  os estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles
e  ser  capaz  de  automotivarse,  converténdose  no dono da propia conduta. 
15.Toma  conciencia  e  aprecia  a  capacidade  que posúe  para  modelar  a  propia
identidade  e  facer  de  si mesmo/a  unha  persoa  xusta,  sincera,  tolerante,  amable,
xenerosa,   respectuosa,   solidaria,   honesta,   libre,   etc., nunha palabra, digna de
ser apreciada por si mesmo/a.
16. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o  modelo  de  persoa  que  quere
ser  e  os  valores  éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un
sentido.
A  COMPRENSIÓN,  O  RESPECTO  E  A  IGUALDADE  NAS  RELACIÓNS
INTERPERSOAIS
17.  Explica   por   que   o   ser   humano   é   social   por  natureza  e  valora  as
consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral
18. Discirne   e   expresa,   en   pequenos   grupos, sobre   a   influencia   mutua   que
se   establece   entre   o individuo e a sociedade.
19. Achega   razóns   que   fundamenten   a necesidade  de  establecer  uns  valores
éticos  que  guíen as  relacións  interpersoais  e  utiliza  a  iniciativa  persoal para
elaborar,   mediante   soportes   informáticos,   unha presentación  gráfica  das  súas
conclusións  sobre  este tema. 
20. Describe  o  proceso  de  socialización  e  valora  a  súa   importancia   na
interiorización  individual  dos  valores e  as  normas  morais  que  rexen  a  conduta
da  sociedade en que vive. 
21.  Exemplifica,   en   colaboración   en   grupo,   a influencia  que  teñen  na
configuración  da  personalidade os valores morais inculcados polos axentes sociais,
entre eles  a  familia,  a  escola,  os  amigos  e  os  medios  de comunicación   masiva,
elaborando   un   esquema   e conclusións, utilizando soportes informáticos
22.  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.
23. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así  como  o  límite  da  liberdade
humana,  en  ambos  os casos
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24. Comprende  a  importancia  que  para  Goleman ten  a  capacidade  de  recoñecer
as  emocións  alleas  e  a de  controlar  as  relacións  interpersoais,  e  elabora  un
resumo esquemático sobre o tema
25.Explica  en  que  consiste  a  conduta  asertiva, facendo  unha  comparación  co
comportamento   agresivo  ou   inhibido,   e   adopta   como   principio   moral
fundamental, nas  relacións  interpersoais,  o  respecto  á  dignidade  das persoas
26. Amosa,   nas   relacións   interpersoais,   unha actitude  de  respecto  cara  ao
dereito  que  todos  os  seres humano   teñen   a   sentir,   pensar   e   actuar   de
forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a   ter   unha   vida
privada,    a   tomar   as   súas   propias decisións,  etc.,  e nomeadamente a ser
valorado de forma especial  polo  simple  feito  de  ser  persoa,  sen  discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.
27.  Emprega,   en   diálogos   curtos   reais   ou inventados,   habilidades   sociais
como   a   empatía,   a escoita   activa,   a   interrogación   asertiva,   etc.,   coa
finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais
persoas. 
28.   Exercita   algunhas   técnicas   de   comunicación  interpersoal,   mediante   a
realización  de  diálogos  orais, tales como a forma axeitada de dicir non, o disco
raiado,  o  banco  de  néboa,  etc.,  co  obxecto  de  dominalas  e  poder  utilizalas  no
momento adecuado.
29. 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.
30.  Elabora  unha  lista  con  algúns  valores  éticos que   deben   estar   presentes
nas   relacións   entre   o individuo  e  a  sociedade.
31. Destaca  o  deber  moral  e  cívico  que  todas  as persoas teñen de prestar auxilio
e socorro a outras cuxa vida,  liberdade  e  seguridade  estean  en  perigo  de  xeito i n
m i n e n t e ,   c o l a b o r a n d o   n a   m e d i d a   d a s   súas posibilidades  a
prestar  primeiros  auxilios,  en  casos  de emerxencia e respecto mutuo, xustiza, etc
A REFLEXIÓN ÉTICA.
32.  Recoñece  as  diferenzas  entre  a  ética  e  a moral.
33. Achega  razóns  que  xustifiquen  a  importancia da reflexión ética.
34. Distingue  entre  a  conduta  instintiva  do  animal e  o  comportamento  racional
e  libre  do  ser  humano, destacando   a   magnitude   das   súas   diferenzas   e
apreciando  as  consecuencias  que  estas  teñen  na  vida das persoas.
35. Describe  a  relación  entre  a  liberdade  e  o concepto de persoa.
36. Analiza  e  valora  a  influencia  que  teñen  na liberdade persoal a intelixencia,
que nos permite coñecer posibles  opcións  para  elixir,  e  a  vontade,  que  nos  dá  a
fortaleza  suficiente  para  facer  o  que  temos  decidido facer.
37.  Analiza    algúns   factores    biolóxicos,  psicolóxicos,   sociais,   culturais   e
ambientais,  que  inflúen no   desenvolvemento   da   intelixencia   e   a   vontade,
nomeadamente  o  papel  da  educación,  e  expón  as  súas conclusións de forma
clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
38. Explica  o  que  son  os  valores  e  as  súas principais características, e aprecia a
súa importancia na vida individual e colectiva das persoas
39.  Procura  e  selecciona  información  sobre  a existencia  de  clases  de  valores:
relixiosos,  afectivos, intelectuais, vitais, etc.
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40. Realiza,  en  traballo  en  grupo,  unha  xerarquía de  valores,  explicando  a  súa
fundamentación  racional, mediante  unha  exposición  usando  medios  informáticos
ou audiovisuais.
41. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto  dos  valores,  e  valora  a
importancia  para  a  persoa dos valores éticos.
42. Destaca   algunhas   das   consecuencias negativas  que,  a  nivel  individual  e
comunitario,  ten  a ausencia  de  valores  e  normas  éticas,  tales  como  o egoísmo,
a  corrupción,  a  mentira,  o  abuso  de  poder,  a intolerancia,  a  insolidariedade,  a
violación  dos  dereitos humanos, etc.
43. Emprende,  utilizando  a  iniciativa  persoal  e  a c o l a b o r a c i ó n   e n   g r u p
o ,   a   o r g a n i z a c i ó n   e   o desenvolvemento  dunha  campaña  no  seu  medio,
co  fin de  promover  o  recoñecemento  dos  valores   éticos  como elementos
fundamentais   do   pleno   desenvolvemento persoal e social.
DUDH
44. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que  esta  declaración  recoñece  ao
ser  humano  como persoa,  posuidora  duns  dereitos  universais,  inalienables e
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.
45. Dá razóns sobre a  orixe histórica  do problema dos    dereitos    da   muller,
recoñecendo    os    patróns  económicos   e   socioculturais   que   fomentaron   a
violencia e a desigualdade de xénero.
 46. Xustifica  a  necesidade  de  actuar  en  defensa dos  dereitos  da  infancia,
loitando  contra  a  violencia  e  o abuso  do  que  nenos  e  as  nenas  son  vítimas  no
século XXI,  tales  como  o  abuso  sexual,  o  traballo  infantil,  ou  a súa utilización
como soldados/as, etc.
47. Emprende,   en   colaboración   en   grupo,   a elaboración  dunha  campaña
contra  a  discriminación  da muller  e  a  violencia  de  xénero  no  seu  medio
familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos.
48. Indaga,  en  traballo  en  colaboración,  sobre  o traballo  de  institucións  e
voluntarios/as  que,  en  todo  o mundo,   traballan   polo   cumprimento   dos
dereitos humanos  (Amnistía  Internacional,  e  ONG  como  Mans Unidas,  Médicos
sen  Fronteiras  e  Cáritas,  entre  outros).

8.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado relacione os valores éticos e os seus autores, que o alumnado
estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e ás que
intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.
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8.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Tema 1 
2ª Avaliación: Temas 2 e 3.
3ª Avaliación: Tema 4.

8.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Faranse dúas probas obxectivas mixtas por avaliación. cada unha será avaliada sobre
5 puntos. Superará a materia o alumnado que acade 15 puntos.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
O alumnado que non conseguise os 15 puntos necesarios para o aprobado ao final da
terceira  avaliación  terá  a  oportunidade  de  recuperar  algúns  dos  puntos  perdidos
mediante a realización dunha proba, similar ás realizadas durante o resto do curso, e
que terá un valor de 5 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os traballos previstos serán entregados de forma telemática.
8.E. CONTIDOS MÍNIMOS.

Marcados en negrita nos estándares.

8.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.
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8.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

8.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Golding: El señor de las moscas.
Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
Sófocles: Antígona.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel
Savater: Ética para Amador Ariel
Sánchez Vázquez Ética Crítica
8.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

8.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non pertinente.

8.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

 Produción do alumnado
 Actitude na aula
 Actividades e traballos para casa
 Caderno do alumno-profesor

8.I. AVALIACIÓN INICIAL
Farase mediante ditados, corrección dos mesmos e a súa lectura.

8.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
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No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as
medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento  de  Orientación.  Á persoa  afectada  facilitaráselle  a  asimilación  dos
contidos  en  relación  coas  súas  capacidades,  coa  finalidade  de  que  acade  os
obxectivos  da  materia  e  o  grao  mínimo  na  consecución  dos  estándares  de
aprendizaxe.

8.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar
temas que non sexan transversais.

8.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 

9.VALORES ÉTICOS 2º ESO

9.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.

A DIGNIDADE DA PERSOA
1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto de persoa, analizando o seu
significado etimolóxico.
2.  Describe   as   características   principais   da persoa: substancia independente,
racional e libre.
3.  Explica  e  valora  a  dignidade  da  persoa  que, como ente autónomo, se converte
nun "ser moral".
4. 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. 
5. Elabora  conclusións  sobre  a  importancia  que ten   para   o/a   adolescente
desenvolver   a   autonomía persoal  e  ter  o  control  da  súa  propia  conduta
conforme aos valores éticos libremente elixidos.
6.  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. 
7. Describe e estima o papel relevante da razón e  a  liberdade  para  configurar  cos
seus  propios  actos  a estrutura da súa personalidade.
8. Realiza  unha  lista  dos  valores  éticos  que estima   como   desexables   para
integralos   na   súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 
9. Define  a  intelixencia  emocional  e  as  súas características,   valorando   a   súa
importancia   na construción moral do ente humano.
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10. Explica  en  que  consisten  as  emocións  e  os sentimentos, e como se relacionan
coa vida moral
11.  Atopa,  disertando  en  grupo,  a  relación  entre algunhas  virtudes  e  valores
éticos  e  o  desenvolvemento das   capacidades   de   autocontrol   emocional   e
automotivación,   tales   como   a   sinceridade,   o   respecto,   a  prudencia,   a
temperanza,  a  xustiza  e  a  perseveranza, entre outras
12.Comprende   en   que   consisten   as   habilidades  emocionais   que,   segundo
Goleman,  debe  desenvolver  o ser  humano,  e  elabora  un  esquema  explicativo
arredor do tema, en colaboración en grupo. 
13. 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.
14.  Emprega  a  introspección  como  medio  para recoñecer  as  propias  emocións,
os  sentimentos  e  os estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles
e  ser  capaz  de  automotivarse,  converténdose  no dono da propia conduta. 
15.Toma  conciencia  e  aprecia  a  capacidade  que posúe  para  modelar  a  propia
identidade  e  facer  de  si mesmo/a  unha  persoa  xusta,  sincera,  tolerante,  amable,
xenerosa,   respectuosa,   solidaria,   honesta,   libre,   etc., nunha palabra, digna de
ser apreciada por si mesmo/a.
16. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o  modelo  de  persoa  que  quere
ser  e  os  valores  éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un
sentido.
A  COMPRENSIÓN,  O  RESPECTO  E  A  IGUALDADE  NAS  RELACIÓNS
INTERPERSOAIS
17.  Explica   por   que   o   ser   humano   é   social   por  natureza  e  valora  as
consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral
18. Discirne   e   expresa,   en   pequenos   grupos, sobre   a   influencia   mutua   que
se   establece   entre   o individuo e a sociedade.
19. Achega   razóns   que   fundamenten   a necesidade  de  establecer  uns  valores
éticos  que  guíen as  relacións  interpersoais  e  utiliza  a  iniciativa  persoal para
elaborar,   mediante   soportes   informáticos,   unha presentación  gráfica  das  súas
conclusións  sobre  este tema. 
20. Describe  o  proceso  de  socialización  e  valora  a  súa   importancia   na
interiorización  individual  dos  valores e  as  normas  morais  que  rexen  a  conduta
da  sociedade en que vive. 
21.  Exemplifica,   en   colaboración   en   grupo,   a influencia  que  teñen  na
configuración  da  personalidade os valores morais inculcados polos axentes sociais,
entre eles  a  familia,  a  escola,  os  amigos  e  os  medios  de comunicación   masiva,
elaborando   un   esquema   e conclusións, utilizando soportes informáticos
22. 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.
23. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así  como  o  límite  da  liberdade
humana,  en  ambos  os casos
24. Comprende  a  importancia  que  para  Goleman ten  a  capacidade  de  recoñecer
as  emocións  alleas  e  a de  controlar  as  relacións  interpersoais,  e  elabora  un
resumo esquemático sobre o tema
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25. Explica  en  que  consiste  a  conduta  asertiva, facendo  unha  comparación  co
comportamento   agresivo  ou   inhibido,   e   adopta   como   principio   moral
fundamental, nas  relacións  interpersoais,  o  respecto  á  dignidade  das persoas
26. Amosa,   nas   relacións   interpersoais,   unha actitude  de  respecto  cara  ao
dereito  que  todos  os  seres humano   teñen   a   sentir,   pensar   e   actuar   de
forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a   ter   unha   vida
privada,    a   tomar   as   súas   propias decisións,  etc.,  e nomeadamente a ser
valorado de forma especial  polo  simple  feito  de  ser  persoa,  sen  discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.
27.  Emprega,   en   diálogos   curtos   reais   ou inventados,   habilidades   sociais
como   a   empatía,   a escoita   activa,   a   interrogación   asertiva,   etc.,   coa
finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais
persoas. 
28.   Exercita   algunhas   técnicas   de   comunicación  interpersoal,   mediante   a
realización  de  diálogos  orais, tales como a forma axeitada de dicir non, o disco
raiado,  o  banco  de  néboa,  etc.,  co  obxecto  de  dominalas  e  poder  utilizalas  no
momento adecuado.
29. 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.
30.  Elabora  unha  lista  con  algúns  valores  éticos que   deben   estar   presentes
nas   relacións   entre   o individuo  e  a  sociedade.
31. Destaca  o  deber  moral  e  cívico  que  todas  as persoas teñen de prestar auxilio
e socorro a outras cuxa vida,  liberdade  e  seguridade  estean  en  perigo  de  xeito i n
m i n e n t e ,   c o l a b o r a n d o   n a   m e d i d a   d a s   súas posibilidades  a
prestar  primeiros  auxilios,  en  casos  de emerxencia e respecto mutuo, xustiza, etc
A REFLEXIÓN ÉTICA.
32.  Recoñece  as  diferenzas  entre  a  ética  e  a moral.
33. Achega  razóns  que  xustifiquen  a  importancia da reflexión ética.
34. Distingue  entre  a  conduta  instintiva  do  animal e  o  comportamento  racional
e  libre  do  ser  humano, destacando   a   magnitude   das   súas   diferenzas   e
apreciando  as  consecuencias  que  estas  teñen  na  vida das persoas.
35. Describe  a  relación  entre  a  liberdade  e  o concepto de persoa.
36. Analiza  e  valora  a  influencia  que  teñen  na liberdade persoal a intelixencia,
que nos permite coñecer posibles  opcións  para  elixir,  e  a  vontade,  que  nos  dá  a
fortaleza  suficiente  para  facer  o  que  temos  decidido facer.
37. Analiza    algúns   factores    biolóxicos,  psicolóxicos,   sociais,   culturais   e
ambientais,  que  inflúen no   desenvolvemento   da   intelixencia   e   a   vontade,
nomeadamente  o  papel  da  educación,  e  expón  as  súas conclusións de forma
clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
38. Explica  o  que  son  os  valores  e  as  súas principais características, e aprecia a
súa importancia na vida individual e colectiva das persoas
39.  Procura  e  selecciona  información  sobre  a existencia  de  clases  de  valores:
relixiosos,  afectivos, intelectuais, vitais, etc.
40. Realiza,  en  traballo  en  grupo,  unha  xerarquía de  valores,  explicando  a  súa
fundamentación  racional, mediante  unha  exposición  usando  medios  informáticos
ou audiovisuais.
41. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto  dos  valores,  e  valora  a
importancia  para  a  persoa dos valores éticos.
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42. Destaca   algunhas   das   consecuencias negativas  que,  a  nivel  individual  e
comunitario,  ten  a ausencia  de  valores  e  normas  éticas,  tales  como  o egoísmo,
a  corrupción,  a  mentira,  o  abuso  de  poder,  a intolerancia,  a  insolidariedade,  a
violación  dos  dereitos humanos, etc.
43. Emprende,  utilizando  a  iniciativa  persoal  e  a c o l a b o r a c i ó n   e n   g r u p
o ,   a   o r g a n i z a c i ó n   e   o desenvolvemento  dunha  campaña  no  seu  medio,
co  fin de  promover  o  recoñecemento  dos  valores   éticos  como elementos
fundamentais   do   pleno   desenvolvemento persoal e social.

9.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

9.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Tema 1. 
2ª Avaliación: Tema 2. 
3ª Avaliación: Tema 3.

9.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Faranse dúas probas obxectivas mixtas por avaliación. cada unha será avaliada sobre
5 puntos. Superará a materia o alumnado que acade 15 puntos.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
O alumnado que non conseguise os 15 puntos necesarios para o aprobado ao final da
terceira  avaliación  terá  a  oportunidade  de  recuperar  algúns  dos  puntos  perdidos
mediante a realización dunha proba, similar ás realizadas durante o resto do curso, e
que terá un valor de 5 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os traballos previstos serán entregados de forma telemática.
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9.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Marcados en negrita nos estándares.

9.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflicto.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

9.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

9.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Orwell: Rebelión en la granja.
Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
Sófocles: Antígona.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel
Savater: Ética para Amador Ariel
Sánchez Vázquez Ética Crítica

9.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates
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 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 

9.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non pertinente

9.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

 Produción do alumnado
 Actitude na aula
 Actividades e traballos para casa
 Caderno do alumno-profesor

9.I. AVALIACIÓN INICIAL
Farase mediante ditados, corrección dos mesmos e a súa lectura.

9.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as

medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento  de  Orientación.  Á persoa  afectada  facilitaráselle  a  asimilación  dos
contidos  en  relación  coas  súas  capacidades,  coa  finalidade  de  que  acade  os
obxectivos  da  materia  e  o  grao  mínimo  na  consecución  dos  estándares  de
aprendizaxe.

9.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

9.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 
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10.VALORES ÉTICOS 3º ESO

10.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
XUSTIZA E POLÍTICA
1.  Fundamenta  racionalmente  e  eticamente  a elección  da  democracia  como  un
sistema  que  está  por riba  doutras  formas  de  goberno,  polo  feito  de  incorporar
nos   seus   principios   os   valores   éticos   sinalados   na DUDH. 
2. Define  o  concepto  de  "Estado  de  dereito"  e establece  a  súa  relación  coa
defensa  dos  valores  éticos e cívicos na sociedade democrática.
3. Describe   o   significado   dos   seguintes conceptos e establece a relación entre
eles:  democracia,  cidadán/cidadá,    soberanía,    autonomía    persoal,  igualdade,
xustiza, representatividade, etc.
4. Explica  a  división  de  poderes  proposta  por Montesquieu   e   a   función   que
desempeñan   o   poder lexislativo,   o   executivo   e   o   xudicial   no   Estado
democrático,  como  instrumento  para  evitar  o  monopolio do   poder   político   e
como   medio   que   permite   aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.
5. Asume  e  explica  o  deber  moral  e  civil  que teñen os cidadáns e as cidadás de
participar activamente no  exercicio  da  democracia,  coa  finalidade  de  que  se
respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.
6. Define   a   magnitude   dalgúns   dos   riscos   que  existen    nos    gobernos
democráticos    cando    non    se  respectan   os   valores   éticos   da   DUDH
(dexeneración  en demagoxia,  ditadura  das  maiorías,  escasa  participación cidadá,
etc.) e formula posibles medidas para evitalos.
7.  Identifica  e  aprecia   os  valores   éticos   máis salientables    nos   que   se
fundamenta   a   Constitución española,  e  sinala  a  orixe  da  súa  lexitimidade  e  a
súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.
8.  Describe   os   conceptos   preliminares delimitados  na  Constitución  española  e
a  súa  dimensión ética (nación española, pluralidade ideolóxica ou papel e funcións
atribuídas  ás  Forzas  Armadas),  a  través  da lectura comprensiva e comentada dos
artigos 1 ao 9.
9. Sinala  e  comenta  a  importancia  dos  "dereitos e   as   liberdades   públicas
fundamentais   da   persoa" establecidos   na   Constitución:   liberdade   ideolóxica,
relixiosa  e  de  culto;  carácter  aconfesional  do  Estado; dereito  á  libre  expresión
de  ideas  e  pensamentos;  e dereito  á  reunión  política  e  á  libre  asociación,  e  os
seus límites
10. Coñece  e  aprecia  na  Constitución  española  a súa  adecuación  á  DUDH,  e
sinala  os  valores  éticos  en que  se  fundamentan  os  dereitos  e  os  deberes  dos
cidadáns  e  das  cidadás,  así  como  os  principios  reitores da política social e
económica.
11. Explica  e  asume  os  deberes  cidadáns  que establece  a  Constitución,   e
ordénaos  segundo  a  súa importancia, xustificando a orde elixida. 
12. Achega  razóns  para  xustificar  a  importancia que ten, para o bo funcionamento
da democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos
seus  dereitos,  senón  tamén  das  súas  obrigas  como un deber cívico, xurídico e
ético.
13. Recoñece   a   responsabilidade   fiscal   dos cidadáns e da cidadás, e a súa
relación cos orzamentos xerais  do  Estado  como  un  deber  ético  que  contribúe  ao
desenvolvemento do ben común.
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14. Sinala   e   comenta,   a   través   do   traballo colaborativo,  os  elementos
esenciais  do  Estatuto  de autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.
15. Identifica   e   valora   as   funcións   e   as características  do  Parlamento
sinaladas  no  capítulo  I,  e da Xunta e a súa Presidencia, segundo o capítulo II.
16.  Describe a integración económica e política da UE,  o  seu  desenvolvemento
histórico  desde  1951,  os seus   obxectivos   e   os   valores   éticos   nos   que   se
fundamenta, de acordo coa DUDH.
17. Identifica  e  aprecia  a  importancia  dos  logros alcanzados  pola  UE  e  o
beneficio   que  estes   supuxeron para  a   vida  dos  cidadáns  e   das   cidadás
(anulación  de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas e
capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en   diferentes   ámbitos   (económico,
político,   da seguridade e a paz, etc.)
DUDH
18. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que  esta  declaración  recoñece  ao
ser  humano  como persoa,  posuidora  duns  dereitos  universais,  inalienables e
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.
19. Dá razóns sobre a  orixe histórica  do problema dos    dereitos    da   muller,
recoñecendo    os    patróns  económicos   e   socioculturais   que   fomentaron   a
violencia e a desigualdade de xénero.
 20. Xustifica  a  necesidade  de  actuar  en  defensa dos  dereitos  da  infancia,
loitando  contra  a  violencia  e  o abuso  do  que  nenos  e  as  nenas  son  vítimas  no
século XXI,  tales  como  o  abuso  sexual,  o  traballo  infantil,  ou  a súa utilización
como soldados/as, etc.
21. Emprende,   en   colaboración   en   grupo,   a elaboración  dunha  campaña
contra  a  discriminación  da muller  e  a  violencia  de  xénero  no  seu  medio
familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos.
22. Indaga,  en  traballo  en  colaboración,  sobre  o traballo  de  institucións  e
voluntarios/as  que,  en  todo  o mundo,   traballan   polo   cumprimento   dos
dereitos humanos  (Amnistía  Internacional,  e  ONG  como  Mans Unidas,  Médicos
sen  Fronteiras  e  Cáritas,  entre  outros).
OS VALORES ÉTICOS A CIENCIA E A TECNOLOXÍA.
23.  Obtén  e  selecciona  información,  traballando en  colaboración,  dalgúns  casos
nos   que   a   investigación  científica   e   tecnolóxica   non  foi   guiada   nin   é
compatible cos valores éticos da DUDH, xerando impactos negativos nos ámbitos
humano e ambiental, sinalando as causas.
 24. Diserta,  colaborando  en  grupo,  sobre  a  idea de  progreso  na  ciencia  e  a
súa  relación  cos  valores éticos, o respecto á dignidade humana e o seu medio, e
elabora e expón conclusións.
25. Selecciona   e   contrasta   información, colaborando  en  grupo,  sobre  algunhas
das  ameazas  da aplicación indiscriminada da ciencia e a tecnoloxía para o contorno
ambiental   e   para   a   vida   (explotación descontrolada   dos   recursos   naturais,
destrución   de hábitats,   contaminación   química   e   industrial,   choiva ácida,
cambio climático, desertificación, etc.

10.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
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 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

10.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Tema 1. 
2ª Avaliación: Tema 2. 
3ª Avaliación: Tema 3.

10.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Faranse dúas probas obxectivas mixtas por avaliación. cada unha será avaliada sobre
5 puntos. Superará a materia o alumnado que acade 15 puntos.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
O alumnado que non conseguise os 15 puntos necesarios para o aprobado ao final da
terceira  avaliación  terá  a  oportunidade  de  recuperar  algúns  dos  puntos  perdidos
mediante a realización dunha proba, similar ás realizadas durante o resto do curso, e
que terá un valor de 5 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os traballos previstos serán entregados de forma telemática.

10.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Marcados en negrita nos estándares.

10.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflito.
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Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

10.G.  MATERIAIS  E  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAIAN
UTILIZAR.

10.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Savater: Ética para Amador
Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
Sófocles: Antígona.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel
Savater: Ética para Amador Ariel
Sánchez Vázquez Ética Crítica

10.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción

 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo 
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10.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non pertinente.

10.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

 Produción do alumnado
 Actitude na aula
 Actividades e traballos para casa
 Caderno do alumno-profesor

10.I. AVALIACIÓN INICIAL
Farase mediante ditados, corrección dos mesmos e a súa lectura.

10.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as

medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento  de  Orientación.  Á persoa  afectada  facilitaráselle  a  asimilación  dos
contidos  en  relación  coas  súas  capacidades,  coa  finalidade  de  que  acade  os
obxectivos  da  materia  e  o  grao  mínimo  na  consecución  dos  estándares  de
aprendizaxe.

10.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

10.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 

11.VALORES ÉTICOS 4º ESO

11.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
A DIGNIDADE DA PERSOA
1.  Sinala  as  dificultades  para  definir  o  concepto de persoa, analizando o seu
significado etimolóxico.
2.  Describe   as   características   principais   da persoa: substancia independente,
racional e libre.
3.  Explica  e  valora  a  dignidade  da  persoa  que, como ente autónomo, se converte
nun "ser moral".
4. Coñece    información,    de   fontes    diversas,  arredor    dos    grupos   de
adolescentes,    as   súas características  e  a influencia  que exercen sobre os seus
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membros na determinación da súa conduta,  e  realiza  un resumo coa información
obtida. 
5. Elabora  conclusións  sobre  a  importancia  que ten   para   o/a   adolescente
desenvolver   a   autonomía persoal  e  ter  o  control  da  súa  propia  conduta
conforme aos valores éticos libremente elixidos.
6.  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. 
7. Describe e estima o papel relevante da razón e  a  liberdade  para  configurar  cos
seus  propios  actos  a estrutura da súa personalidade.
8. Realiza  unha  lista  dos  valores  éticos  que estima   como   desexables   para
integralos   na   súa personalidade, e explica as razóns da súa elección. 
9. Define  a  intelixencia  emocional  e  as  súas características,   valorando   a   súa
importancia   na construción moral do ente humano.
10. Explica  en  que  consisten  as  emocións  e  os sentimentos, e como se relacionan
coa vida moral
11.  Atopa,  disertando  en  grupo,  a  relación  entre algunhas  virtudes  e  valores
éticos  e  o  desenvolvemento das   capacidades   de   autocontrol   emocional   e
automotivación,   tales   como   a   sinceridade,   o   respecto,   a  prudencia,   a
temperanza,  a  xustiza  e  a  perseveranza, entre outras
12.Comprende   en   que   consisten   as   habilidades  emocionais   que,   segundo
Goleman,  debe  desenvolver  o ser  humano,  e  elabora  un  esquema  explicativo
arredor do tema, en colaboración en grupo. 
13. 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.
14.  Emprega  a  introspección  como  medio  para recoñecer  as  propias  emocións,
os  sentimentos  e  os estados de ánimo, coa finalidade de ter un maior control deles
e  ser  capaz  de  automotivarse,  converténdose  no dono da propia conduta. 
15.Toma  conciencia  e  aprecia  a  capacidade  que posúe  para  modelar  a  propia
identidade  e  facer  de  si mesmo/a  unha  persoa  xusta,  sincera,  tolerante,  amable,
xenerosa,   respectuosa,   solidaria,   honesta,   libre,   etc., nunha palabra, digna de
ser apreciada por si mesmo/a.
16. Deseña un proxecto de vida persoal conforme o  modelo  de  persoa  que  quere
ser  e  os  valores  éticos que desexa adquirir, facendo que a súa propia vida teña un
sentido.
A  COMPRENSIÓN,  O  RESPECTO  E  A  IGUALDADE  NAS  RELACIÓNS
INTERPERSOAIS
17.  Explica   por   que   o   ser   humano   é   social   por  natureza  e  valora  as
consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral
18. Discirne   e   expresa,   en   pequenos   grupos, sobre   a   influencia   mutua   que
se   establece   entre   o individuo e a sociedade.
19. Achega   razóns   que   fundamenten   a necesidade  de  establecer  uns  valores
éticos  que  guíen as  relacións  interpersoais  e  utiliza  a  iniciativa  persoal para
elaborar,   mediante   soportes   informáticos,   unha presentación  gráfica  das  súas
conclusións  sobre  este tema. 
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20. Describe  o  proceso  de  socialización  e  valora  a  súa   importancia   na
interiorización  individual  dos  valores e  as  normas  morais  que  rexen  a  conduta
da  sociedade en que vive. 
21.  Exemplifica,   en   colaboración   en   grupo,   a influencia  que  teñen  na
configuración  da  personalidade os valores morais inculcados polos axentes sociais,
entre eles  a  familia,  a  escola,  os  amigos  e  os  medios  de comunicación   masiva,
elaborando   un   esquema   e conclusións, utilizando soportes informáticos
22. 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.
23. Define os ámbitos da vida privada e a pública, así  como  o  límite  da  liberdade
humana,  en  ambos  os casos
24. Comprende  a  importancia  que  para  Goleman ten  a  capacidade  de  recoñecer
as  emocións  alleas  e  a de  controlar  as  relacións  interpersoais,  e  elabora  un
resumo esquemático sobre o tema
25. Explica  en  que  consiste  a  conduta  asertiva, facendo  unha  comparación  co
comportamento   agresivo  ou   inhibido,   e   adopta   como   principio   moral
fundamental, nas  relacións  interpersoais,  o  respecto  á  dignidade  das persoas
26. Amosa,   nas   relacións   interpersoais,   unha actitude  de  respecto  cara  ao
dereito  que  todos  os  seres humano   teñen   a   sentir,   pensar   e   actuar   de
forma diferente, a equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a   ter   unha   vida
privada,    a   tomar   as   súas   propias decisións,  etc.,  e nomeadamente a ser
valorado de forma especial  polo  simple  feito  de  ser  persoa,  sen  discriminar nin
menosprezar a ninguén, etc.
27.  Emprega,   en   diálogos   curtos   reais   ou inventados,   habilidades   sociais
como   a   empatía,   a escoita   activa,   a   interrogación   asertiva,   etc.,   coa
finalidade de que aprenda a utilizalos de forma natural na súa relación coas demais
persoas. 
28.  Exercita   algunhas   técnicas   de   comunicación  interpersoal,   mediante   a
realización  de  diálogos  orais, tales como a forma axeitada de dicir non, o disco
raiado,  o  banco  de  néboa,  etc.,  co  obxecto  de  dominalas  e  poder  utilizalas  no
momento adecuado.
29. 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.
30.  Elabora  unha  lista  con  algúns  valores  éticos que   deben   estar   presentes
nas   relacións   entre   o individuo  e  a  sociedade.
31. Destaca  o  deber  moral  e  cívico  que  todas  as persoas teñen de prestar auxilio
e  socorro a  outras  cuxa vida,   liberdade   e   seguridade   estean   en  perigo   de
xeitoinminente, colaborando nas medidas das súas posibilidades  a  prestar  primeiros
auxilios,  en  casos  de emerxencia e respecto mutuo, xustiza, etc
A REFLEXIÓN ÉTICA.
32.  Recoñece  as  diferenzas  entre  a  ética  e  a moral.
33. Achega  razóns  que  xustifiquen  a  importancia da reflexión ética.
34. Distingue  entre  a  conduta  instintiva  do  animal e  o  comportamento  racional
e  libre  do  ser  humano, destacando   a   magnitude   das   súas   diferenzas   e
apreciando  as  consecuencias  que  estas  teñen  na  vida das persoas.
35. Describe  a  relación  entre  a  liberdade  e  o concepto de persoa.

60

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DO IES PRAIA BARRAÑA (BOIRO)



36. Analiza  e  valora  a  influencia  que  teñen  na liberdade persoal a intelixencia,
que nos permite coñecer posibles  opcións  para  elixir,  e  a  vontade,  que  nos  dá  a
fortaleza  suficiente  para  facer  o  que  temos  decidido facer.
37. Analiza    algúns   factores    biolóxicos,  psicolóxicos,   sociais,   culturais   e
ambientais,  que  inflúen no   desenvolvemento   da   intelixencia   e   a   vontade,
nomeadamente  o  papel  da  educación,  e  expón  as  súas conclusións de forma
clara, mediante unha presentación realizada con soportes informáticos e audiovisuais.
38. Explica  o  que  son  os  valores  e  as  súas principais características, e aprecia a
súa importancia na vida individual e colectiva das persoas
39.  Procura  e  selecciona  información  sobre  a existencia  de  clases  de  valores:
relixiosos,  afectivos, intelectuais, vitais, etc.
40. Realiza,  en  traballo  en  grupo,  unha  xerarquía de  valores,  explicando  a  súa
fundamentación  racional, mediante  unha  exposición  usando  medios  informáticos
ou audiovisuais.
41. Explica a diferenza entre os valores éticos e o resto  dos  valores,  e  valora  a
importancia  para  a  persoa dos valores éticos.
42. Destaca   algunhas   das   consecuencias negativas  que,  a  nivel  individual  e
comunitario,  ten  a ausencia  de  valores  e  normas  éticas,  tales  como  o egoísmo,
a  corrupción,  a  mentira,  o  abuso  de  poder,  a intolerancia,  a  insolidariedade,  a
violación  dos  dereitos humanos, etc.
43. Emprende,  utilizando  a  iniciativa  persoal o desenvolvemento  dunha  campaña
no  seu  medio,  co  fin de  promover  o  recoñecemento  dos  valores  éticos  como
elementos   fundamentais   do   pleno   desenvolvemento persoal e social.
DUDH
44. Explica e aprecia en que consiste a dignidade que  esta  declaración  recoñece  ao
ser  humano  como persoa,  posuidora  duns  dereitos  universais,  inalienables e
innatos, mediante a lectura do seu preámbulo.
45. Dá razóns sobre a  orixe histórica  do problema dos    dereitos    da   muller,
recoñecendo    os    patróns  económicos   e   socioculturais   que   fomentaron   a
violencia e a desigualdade de xénero.
 46. Xustifica  a  necesidade  de  actuar  en  defensa dos  dereitos  da  infancia,
loitando  contra  a  violencia  e  o abuso  do  que  nenos  e  as  nenas  son  vítimas  no
século XXI,  tales  como  o  abuso  sexual,  o  traballo  infantil,  ou  a súa utilización
como soldados/as, etc.
47. Emprende,   en   colaboración   en   grupo,   a elaboración  dunha  campaña
contra  a  discriminación  da muller  e  a  violencia  de  xénero  no  seu  medio
familiar, escolar e social, e avalía os resultados obtidos.
48. Indaga,  en  traballo  en  colaboración,  sobre  o traballo  de  institucións  e
voluntarios/as  que,  en  todo  o mundo,   traballan   polo   cumprimento   dos
dereitos humanos  (Amnistía  Internacional,  e  ONG  como  Mans Unidas,  Médicos
sen  Fronteiras  e  Cáritas,  entre  outros).
XUSTIZA E POLÍTICA
49.  Fundamenta  racionalmente  e  eticamente  a elección  da  democracia  como  un
sistema  que  está  por riba  doutras  formas  de  goberno,  polo  feito  de  incorporar
nos   seus   principios   os   valores   éticos   sinalados   na DUDH. 
50. Define  o  concepto  de  "Estado  de  dereito"  e establece  a  súa  relación  coa
defensa  dos  valores  éticos e cívicos na sociedade democrática.
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51. Describe   o   significado   dos   seguintes conceptos e establece a relación entre
eles:  democracia,  cidadán/cidadá,    soberanía,    autonomía    persoal,  igualdade,
xustiza, representatividade, etc.
52. Explica  a  división  de  poderes  proposta  por Montesquieu   e   a   función   que
desempeñan   o   poder lexislativo,   o   executivo   e   o   xudicial   no   Estado
democrático,  como  instrumento  para  evitar  o  monopolio do   poder   político   e
como   medio   que   permite   aos cidadáns e ás cidadás o control do Estado.
53. Asume  e  explica  o  deber  moral  e  civil  que teñen os cidadáns e as cidadás de
participar activamente no  exercicio  da  democracia,  coa  finalidade  de  que  se
respecten os valores éticos e cívicos no seo do Estado.
54. Define   a   magnitude   dalgúns   dos   riscos   que  existen    nos    gobernos
democráticos    cando    non    se  respectan   os   valores   éticos   da   DUDH
(dexeneración  en demagoxia,  ditadura  das  maiorías,  escasa  participación cidadá,
etc.) e formula posibles medidas para evitalos.
55. Identifica  e  aprecia  os  valores  éticos  máis salientables   nos   que   se
fundamenta   a   Constitución española,  e  sinala  a  orixe  da  súa  lexitimidade  e  a
súa finalidade, mediante a lectura comprensiva e comentada do seu preámbulo.
56.  Describe   os   conceptos   preliminares delimitados  na  Constitución  española
e   a   súa   dimensión  ética  (nación  española,  pluralidade  ideolóxica  ou  papel  e
funcións  atribuídas  ás  Forzas  Armadas),   a  través  da lectura comprensiva e
comentada dos artigos 1 ao 9.
57. Sinala  e  comenta  a  importancia  dos  "dereitos e   as   liberdades   públicas
fundamentais   da   persoa" establecidos   na   Constitución:   liberdade   ideolóxica,
relixiosa  e  de  culto;  carácter  aconfesional  do  Estado; dereito  á  libre  expresión
de  ideas  e  pensamentos;  e dereito  á  reunión  política  e  á  libre  asociación,  e  os
seus límites
58. Coñece  e  aprecia  na  Constitución  española  a súa  adecuación  á  DUDH,  e
sinala  os  valores  éticos  en que  se  fundamentan  os  dereitos  e  os  deberes  dos
cidadáns  e  das  cidadás,  así  como  os  principios  reitores da política social e
económica.
59. Explica  e  asume  os  deberes  cidadáns  que establece  a  Constitución,   e
ordénaos  segundo  a  súa importancia, xustificando a orde elixida. 
60. Achega  razóns  para  xustificar  a  importancia que ten, para o bo funcionamento
da democracia, o feito de que os cidadáns as cidadás sexan conscientes non só dos
seus  dereitos,  senón  tamén  das  súas  obrigas  como un deber cívico, xurídico e
ético.
61. Recoñece   a   responsabilidade   fiscal   dos cidadáns e da cidadás, e a súa
relación cos orzamentos xerais  do  Estado  como  un  deber  ético  que  contribúe  ao
desenvolvemento do ben común.
62. Sinala   e   comenta,   a   través   do   traballo colaborativo,  os  elementos
esenciais  do  Estatuto  de autonomía de Galicia recollidos no seu título preliminar.
63. Identifica   e   valora   as   funcións   e   as características  do  Parlamento
sinaladas  no  capítulo  I,  e da Xunta e a súa Presidencia, segundo o capítulo II.
64.  Describe a integración económica e política da UE,  o  seu  desenvolvemento
histórico  desde  1951,  os seus   obxectivos   e   os   valores   éticos   nos   que   se
fundamenta, de acordo coa DUDH.
65. Identifica  e  aprecia  a  importancia  dos  logros alcanzados  pola  UE  e  o
beneficio   que  estes   supuxeron para  a   vida  dos  cidadáns  e   das   cidadás
(anulación  de fronteiras e restricións alfandegueiras, libre circulación de persoas e
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capitais, etc.), así como as obrigas adquiridas en   diferentes   ámbitos   (económico,
político,   da seguridade e a paz, etc.)
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11.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado relacione  os  problemas  filosóficos  e os seus  autores,  que o
alumnado estudiou, coas condicións históricas, sociais, e culturais nas que xurdiron e
ás que intentaron dar resposta.
 Que  o  alumnado  recoñeza  as  conceptualizacións  de  carácter  excluínte  e
discriminatorio que poidan aparecer no discurso filosófico das diferentes épocas.
 Que o alumnado participe en debates e en sesións de discusión sobre problemas
filosóficos  actuais,  que susciten  o interese  do alumnado,  e  nos  cales  estes  deben
aportar  as  súas  propias  reflexións  e  relacionalas  con  outras  posicións  de  épocas
pasadas, previamente estudiadas.
 Que o alumnado compoña textos de forma clara e coherente.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

11.C.TEMPORALIZACIÓN.
1ª Avaliación: Tema 1 e 2. 
2ª Avaliación: Tema 3. 
3ª Avaliación: Tema 4.

11.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Trátase dun sistema de avaliación continua no que cada avaliación ten o obxectivo de
recuperar, na medida do posible, a avaliación anterior. Deste xeito, o alumnado sabe
en todo momento como está en relación ao aprobado da materia  e a conseguinte
promoción.

AVALIACIÓN:
Faranse dúas probas obxectivas mixtas por avaliación. cada unha será avaliada sobre
5 puntos. Superará a materia o alumnado que acade 15 puntos.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
O alumnado que non conseguise os 15 puntos necesarios para o aprobado ao final da
terceira  avaliación  terá  a  oportunidade  de  recuperar  algúns  dos  puntos  perdidos
mediante a realización dunha proba, similar ás realizadas durante o resto do curso, e
que terá un valor de 5 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento.
Os traballos previstos serán entregados de forma telemática.

11.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Marcados en negrita nos estándares.
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11.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía  cotiá  para  as  materias  do  departamento  de  filosofía  consistirá  na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos. 
Non  podemos  deixar  de  mencionar  o  método  socrático:  de  gran  transcendencia
histórica  (aínda  que  non  sempre  rematou  ben),  consideramos  imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflito.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias  optativas  será imprescindible  dulcificar  o ambiente  de traballo,  non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material  videográfico,  así como a
traballar coa prensa diaria.

11.G.  MATERIAIS  E  RECURSOS  DIDÁCTICOS  QUE  SE  VAIAN
UTILIZAR.

11.G.1. BIBLIOGRAFÍA
Aristóteles: Ética a Nicómaco.
Kresman Taylor: Enderezo descoñecido.
Victoria Camps: Introducción a la filosofía política.
Sófocles: Antígona.
Copleston, F. Historia de la filosofía. 9 Volúmenes, Ariel
Reale, G. y D.Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico Herder
O’Connor Historia crítica de la filosofía occidental Paidos 
Störing Historia universal de la filosofía Tecnos
Geymonat Historia del pensamiento filosófico y científico Ariel
Fraile y Urdanoz Historia de la filosofía BAC
Chatelet Historia de la filosofía Espasa-Calpe
Brehier Historia de la filosofía Sudamericana
Belaval Historia de la filosofía Siglo XXI editores
García Morente Lecciones preliminares de filosofía Porrua
Abagnano Historia de la filosofía Montaner y Simón
FERRATER MORA. Diccionario de filosofía Alianza
Urmson Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos Crítica
Cortina Crítica y utopía: la escuela de Francfort Cincel
Savater: Ética para Amador Ariel
Sánchez Vázquez Ética Crítica

11.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Comentarios de texto

 Debates

 Proxección de películas e vídeos documentais

 Traballos de redacción
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 Lecturas 

 Prácticas de exercicios de lóxica

 Recompilación de artigos en revistas e xornais

 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.

 Promover viaxes de carácter educativo

11.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non pertinente.

11.H.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN  E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

 Produción do alumnado
 Actitude na aula
 Actividades e traballos para casa
 Caderno do alumno-profesor

11.I. AVALIACIÓN INICIAL
Farase mediante ditados, corrección dos mesmos e a súa lectura.

11.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as

medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento  de  Orientación.  Á persoa  afectada  facilitaráselle  a  asimilación  dos
contidos  en  relación  coas  súas  capacidades,  coa  finalidade  de  que  acade  os
obxectivos  da  materia  e  o  grao  mínimo  na  consecución  dos  estándares  de
aprendizaxe.

11.L.  CONCRECIÓN  DOS  ELEMENTOS  TRANSVERSAIS  QUE  SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.

A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

11.M.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  E  EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

 CONFERENCIAS.
 PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
 TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
 AULAS PERIPATÉTICAS.
 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO. 
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12. FILOSOFÍA 4º ESO

12.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
1. Diserta acerca da disertación.
2. Realiza comentarios de texto.
3. Define a definición.
4. Elabora mapas conceptuais.
5. Debate acerca do debate e a investigación cooperativa.
6. Distingue o saber filosófico.
7. Reflexiona acerca dos inicios do saber filosófico en occidente.
8. Analiza o pensamento oriental.
9. Reflexiona acerca da historicidade do pensamento.
10. Distingue filosofía teórica de práctica.
11. Reflexiona acerca da utilidade da filosofía.
12. Debate acerca da personalidade e a identidade.
13. Estudia as teorías da personalidade.
14. Analiza a afectividade e a motivación.
15. Reflexiona acerca da construción da propia subxectividade.
16. Relaciona o ser humano e a filosofía.
17. Distingue as teorías sobre a alma.
18. Reflexiona sobre a vontade.
19. Analiza os sentimentos.
20. Conceptualiza o ser humano como un proxecto.
20. Conceptualiza o ser humano como un proxecto.
21. Define a epistemoloxía.
22. Distingue as fontes do coñecemento.
23. Analiza o concepto de razón.
24. Analiza o concepto de verdade.
25. Define a metafísica.
26. Relaciona a metafísica e a natureza.
27. Reflexiona acerca da orixe e da finalidade da natureza.
28. Especula sobre a orde no universo.
29. Medita sobre o posto do ser humano no cosmos.
30. Relaciona os conceptos de vida, morte e historia.
31. Debate acerca do significado de individuo.
32. Sitúa o ser humano como ser cultural.
33. Sitúa o ser humano como animal social.
34. Analiza o proceso de socialización.
35. Analiza os tipos de sociedades segundo os seus grupos culturais.
36. Reflexiona acerca da cultura e da civilización.
37. Coñece as teorías sobre a orixe da sociedade.
38. Estudia a comunicación como fundamento da sociabilidade.
39. Reflexiona acerca do concepto de Estado.
40. Debate acerca da lexitimación do poder político.
41. Debate acerca da lexitimación das normas.
42. Debate acerca da lexitimación das institucións.
43. Reflexiona acerca do concepto de deber.
44. Reflexiona acerca do concepto de dereito.
45. Distingue os dous tipos básicos de liberdade.
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46. Examina as teorías deterministas.
47. Relaciona vontade e responsabilidade.
48. Distingue liberdade positiva de liberdade negativa.
49. Sitúa a estética como reflexión filosófica.
50. Analiza a imaxinación como capacidade básica.
51. Analiza o proceso creativo.
52. Explora as técnicas de desenvolvemento da creatividade.
53. Relaciona liberdade e creatividade.
54. Define a persoa creativa.
55. Reflexiona acerca da relación entre a creatividade, a innovación e o risco.

12.B. OBXECTIVOS E OBXECTIVOS COVID
 Que o alumnado interprete un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación

entre o problema que formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por
outro, diferenciando as propostas que contén doutras posibles posicións sobre o
mesmo tema.

 Que o alumnado comente un texto filosófico, atendendo especialmente á
identificación dos supostos implícitos que o sustentan, á consideración dos seus
argumentos a das súas conclusións, así como á vixencia das súas aportacións na
actualidade.

 Que o alumnado compoña textos que expresen de forma clara e coherente o
resultado dunha reflexión filosófica.

 Que o alumnado caracterice os principais problemas filosóficos tratados nas
unidades didácticas, identificando as posicións filosóficas.

 Que o alumnado participe en debates e diálogos sobre temas de actualidade
desde un punto de vista filosófico.

 Que o alumnado utilice os coñecementos adquiridos para interpretar textos os
mensaxes dos medios de comunicación.

OBXECTIVOS COVID
Un novo confinamento pode afectar ás metodoloxías pero nunca debe afectar aos
obxectivos do que consideramos unha educación de calidade.

12.C. TEMPORALIZACIÓN.
1a Avaliación: Tema 1
2a Avaliación: Temas 2 e 3
3a Avaliación: Temas 4 e 5.

12.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.
Unha proba obxectiva mixta por avaliación, de tal xeito que cada proba conte 10
puntos e o aprobado da materia parta dos 15 puntos. A proba da primeira avaliación
consistirá nuns exercicios sobre lóxica, a da segunda no comentario dun filme
relacionado coa identidade ou a ética e a terceira no comentario dunha canción
relacionada coas emocións ou a creatividade.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
O alumnado que non conseguise os 15 puntos necesarios para o aprobado ao final da
terceira  avaliación  terá  a  oportunidade  de  recuperar  algúns  dos  puntos  perdidos
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mediante a realización dunha proba, similar ás realizadas durante o resto do curso, e
que terá un valor de 5 puntos.

ESCENARIO COVID
O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de
confinamento. As probas entregaranse de forma telemática.

12.E. CONTIDOS MÍNIMOS.
Correspóndense cos estándares de aprendizaxe sinalados en negrita.

12.F. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.
A metodoloxía cotiá para as materias do departamento de filosofía consistirá na
lección maxistral. Pero iso non significa que non se utilicen, aínda que non na mesma
medida, outros recursos didácticos.
Non podemos deixar de mencionar o método socrático: de gran transcendencia
histórica (aínda que non sempre rematou ben), consideramos imprescindible
establecer un diálogo maxéutico co noso alumnado, na procura de que sexan eles
propios quen acaden os coñecementos despois de escoitar a diferentes posturas en
conflito.
Outro recurso recorrente será o que nos deixaron os escolásticos, a lectura pública de
textos co conseguinte comentario por parte dos oíntes.
Os novos avances no eido da hermenéutica serán aplicados á interpretación de textos,
de vital importancia sobre todo na materia de Historia da Filosofía.
Nas materias optativas será imprescindible dulcificar o ambiente de traballo, non
para restarlle valor, senón máis ben ao contrario. Procurar un clima agradable para
que o alumnado sexa máis participativo, xa que os contidos destas materias así o
esixen. Recorreremos á utilización de diferente material videográfico, así como a
traballar coa prensa diaria.

12.G. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR

12.G.1.BIBLIOGRAFÍA
From: El miedo a la libertad Paidos
 Bunge: Ética y ciencia. Editorial Siglo XX
Harris: Vacas, cerdos, guerras y brujas Alianza
Sartre La náusea Alianza
Stuart Mill Sobre la libertad Aliaza
Nietzsche, F.: El anticristoAlianza
Savater: Ética para Amador Ariel
Gondar Romeiros do Alén Xerais
Chalmers ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Ed. Siglo XXI
Roberts Serendipia Alianza
García Morente Lecciones Preliminares de Filosofía Porrua
Varios La lechuza de Minerva Cátedra
Eliade Lo sagrado y lo profano Labor
Sánchez Vázquez Ética Crítica
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12.G.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 Comentarios de texto
 Debates
 Proxección de películas e vídeos documentais
 Traballos de redacción
 Lecturas
 Prácticas de exercicios de lóxica
 Recompilación de artigos en revistas e xornais
 Elaboración de traballos de carácter individual e colectivo.
 Promover viaxes de carácter educativo

12.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS
Non están previstas.

12.H. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E
PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

 Interpretar un texto filosófico sinalando, por un lado, a relación entre o problema
que
formula o autor e o contexto teórico e social da época e, por outro, diferenciando as
propostas que contén doutras posibles posicións sobre o mesmo tema.

 Comentar  un  texto  filosófico,  atendendo  especialmente  á  identificación  dos
supostos
implícitos que o sustentan, á consideración dos seus argumentos a das súas
conclusións, así como á vixencia das súas aportacións na actualidade.

 Compoñer  textos  que  expresen  de  forma clara  e  coherente  o resultado  dunha
reflexión
filosófica.

 Caracterizar os principais problemas filosóficos tratados nas unidades didácticas,
identificando as posicións filosóficas.

 Participar en debates e diálogos sobre temas de actualidade desde un punto de
vista
filosófico.

 Utilizar  os  coñecementos  adquiridos  para  interpretar  textos  os  mensaxes  dos
medios
de comunicación.

12.I. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO.

Comentario de texto
Elaboración de traballos sobre os libros de lectura recomendada
Exame ou proba resumen
Participación do alumno nos debates
Traballo de recompilación e crítica de materiais

12.K. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
No caso de detectar alumnado con dificultades na aprendizaxe adoptaranse as
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medidas  de  atención  individualizada  correspondentes  en  colaboración  co
Departamento  de  Orientación.  Á persoa  afectada  facilitaráselle  a  asimilación  dos
contidos  en  relación  coas  súas  capacidades,  coa  finalidade  de  que  acade  os
obxectivos  da  materia  e  o  grao  mínimo  na  consecución  dos  estándares  de
aprendizaxe.

12.L. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE
TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA.
A dificultade que adoitamos atopar no departamento de filosofía é a de atopar temas
que non sexan transversais.

12.M. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

CONFERENCIAS.
PROXECCIÓNS DE PELÍCULAS.
TERTULIAS E MESAS REDONDAS (OU DOUTRO TIPO).
XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL.
AULAS PERIPATÉTICAS.
EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO.

13. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO
E A PRÁCTICA DOCENTE. 

Poderiamos despregar un número considerable de ítems para que o alumnado os
cumprimentase  e  desta  forma  facernos  a  (burocrática)  idea  de  que  sabemos  como
funciona a práctica docente. Pero máis de 30 anos de experiencia docente (e non só
docente) demostran que a realidade non sempre  (máis ben case nunca) é cuantificable
de maneira tan sinxela. Non é que todo o proceso teña que zozobrar cunha apelación a
unha especie de intuición mística, pero optamos con acreditar no que ten de racional
calquera proceso de empatía (aplicable a calquera tipo de relación humana).  E máis
nunha  realidade  tan,  tomando  as  palabras  de  Baumann,  líquida.  Entre  a  rixidez  da
racionalidade algorítmica e o “todo vale” irracional hai puntos de encontro. A phrónese
aristotélica,  a  adecuación  entre  o  desexo  e  a  intelixencia,  é  unha  boa  guía  como
indicador do funcionamento da práctica docente.

14.  MECANISMOS  DE REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E MODIFICACIÓN DAS
PROGRAMACIÓNS  DIDÁCTICAS  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

Sempre é difícil facer a avaliación dun proxecto teórico. A realidade do día a
día, suxeita a continxencias de calquera tipo, así o condicionan. Non obstante temos a
constancia de que a programación funciona se o alumnado se mostra interesado polas
materias  ofrecidas  polo  departamento.  Tendo  en  conta  que,  ano  tras  ano,  as  nosas
materias optativas son as que acadan un maior número de alumnos matriculados, iso
fainos  pensar  que  as  cousas  están  ben  feitas.  Ata  tal  punto  que  o  presente  ano  o
departamento de filosofía pasa de estar composto por unha persoa a estar composto por
tres. Polo que respecta ás materias de curso obrigado, pensamos que a Filosofía de 1º
está ben programada en función do tempo que nos permite aforrar á hora de explicar a
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materia de 2º. A programación desta última materia  avalíase en función das normas
ditadas  (  non sempre a  tempo)  pola CIUG, e  dos  resultados  obtidos  nas  Probas  de
Acceso á Universidade. 
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15.  MEMBROS DO DEPARTAMENTO. 

 Luís Carlos Rodríguez Río (xefe de departamento)
 Andrés Corral Gil

BOIRO, 15 DE SETEMBRO DE 2021
MODIFICADA o 6 de Abril DE 2022.
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ANEXO I. ESCENARIO COVID.

Atendendo ao Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 do 22 de Xullo
de 2020, desde o Departamento de Filosofía, introdúcense as modificacións oportunas
do procedemento de avaliación para que, chegado o caso dun confinamento total,  se
apliquen.

Se, pola contra, o confinamento fora parcial (corresponda a un aula ou grupo de alum-
nos) manterase o procedemento de avaliación actual. Pero, atendendo sempre mediante
a Docencia Virtual as necesidades específicas do alumnado confinado.

1. PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  DAS
MATERIAS.

A diferencia  do  ano  pasado,  no  que  nos  vimos  superados  polos  acontecementos  e
fixemos  todo  o  posible  por  minimizar  danos;  este  ano,  e  gracias  a  ferramentas
tecnolóxicas  de  videoconferencias,  así  como  a  Aula  Virtual,  e  outros  sistemas  de
comunicación  bidireccional,  estamos  mellor  preparados.  Ata  o  punto  que  os
procedementos e os instrumentos de avaliación previstos para o desenvolvemento dun
curso digamos, normal,  resistirían os embates dun confinamento,  tanto parcial  como
total.  Por  iso  non  cremos,  en  principio,  necesaria  ningunha  modificación.  Estando
sempre atentos a calquera imprevisto que poida acaecer e faga modificar os nosos plans.

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS

VALORES ÉTICOS

A asignatura de Valores Éticos, coa súa hora semanal, préstase con facilidade ao segui-
mento de traballo a distancia, polo que a súa avaliación non será  Modificada substan-
cialmente, sendo unha materia que avaliase mediante o traballo continuo, ben por fichas
ou ben por traballos mais complexos a longo prazo. Ademais, a parte da nota correspon-
dente ao traballo na clase terá o seu equivalente na dedicación e continuidade que mos-
tre o alumnado desde a Aula Virtual.

FILOSOFÍA 1º BACH.

No caso de Filosofía de 1º de Bach, o exame presencial constitúe unha ferramenta de
avaliación básica, polo que esta verase substancialmente modificada, aínda que mante-
ranse as porcentaxes.

Se en circunstancias de docencia presencial, a nota correspondente ao exame presencial
representa o 60% da nota, no caso dun confinamento total substituirase ben por traballos
complexos relacionados co temario que corresponda, cuxas instrucións e regras formais
serán expostas polo profesor na Aula Virtual, ou ben mediante a relación de cuestiona-
rios de resposta rápida. Por outra banda, a transición ao confinamento da restante parte
da avaliación, o 40 % que inclúe traballo na clase, tarefas e lecturas voluntarias, obriga-
torias ou traballos de investigación, terá plena continuidade mediante a docencia virtual.
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HISTORIA DA FILOSOFÍA

Manteranse os mesmos criterios de cualificación.

FILOSOFÍA DA CIENCIA

Manteranse os mesmos criterios de cualificación salvo para o traballo en grupo acerca
dos 4 contextos da actividade científica entorno á Covid, que se substituíra por traballos
individuais.

PSICOLOXÍA

Manteranse os mesmos criterios de cualificación salvo para o traballo en grupo acerca
dos procesos cognitivos básicos, que se substituíra por traballos individuais.

ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO.

No caso da materia de Ética e Filosofía do dereito , o exame presencial constitúe unha
ferramenta de avaliación básica, polo que esta verase substancialmente modificada, aín-
da que manteranse as porcentaxes.

Se en circunstancias de docencia presencial, a nota correspondente ao exame presencial
representa o 60% da nota, no caso dun confinamento total substituirase ben por traballos
complexos relacionados co temario que corresponda, cuxas instrucións e regras formais
serán expostas polo profesor na Aula Virtual, ou ben mediante a relación de cuestiona-
rios de resposta rápida. Por outra banda, a transición ao confinamento da restante parte
da avaliación, o 40 % que inclúe traballo na clase, tarefas e lecturas voluntarias, obriga-
torias ou traballos de investigación, terá plena continuidade mediante a docencia virtual.

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E GRAO MÍNIMO
DE CONSECUCIÓN.

VALORES ÉTICOS

Os estándares de especial atención  en cada unha das materias de Valores Éticos son os
que teñen que ver coa cuestión da dignidade persoal e coa DUDH.

FILOSOFÍA 1º BACH.

Para cada unha das diferentes ramificacións da filosofía, os estándares mínimos avalia-
bles son os que teñen que ver coa parte dos fundamentos. Non só, obviamente os funda-
mentos epistémicos, que está claro para a parte da gnoseoloxía, senón tamén os funda-
mentos ónticos, éticos, estéticos e antropolóxicos para cada unha das diferentes discipli-
nas filosóficas.

HISTORIA DA FILOSOFÍA

Neste caso veñen marcados pola CIUG.
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FILOSOFÍA DA CIENCIA

Os referidos ás cuestións máis xenéricas e, polo tanto que cobren un maior espectro
epistemolóxico, como son os que aparecen no Bloque I da Parte I. Complementados coa
Parte III, a investigación en filosofía da ciencia: a Covid 19.

PSICOLOXÍA

Os referidos aos aspectos cognitivos básicos e á reflexión filosófica sobre o estatuto
epistemolóxico da psicoloxía.

ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO.

En consonancia coa materias de Valores Éticos centrarémonos nos estándares relaciona-
dos coa DUDH.
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