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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 

esto 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.  

 

BLOQUE I. FILOSOFÍA ANTIGA. 

 

TEMA 1. DOS PRESOCRÁTICOS ATA SÓCRATES. 

TEMA 2. PLATÓN. 

TEMA 3. ARISTÓTELES. 

TEMA 4. O PERIODO HELENÍSTICO 

 

-A formación da polis grega. 

-O nacemento da filosofía: O problema da physis 

-Os sofistas e Sócrates. 

-A teoría platónica das ideas: diferenza entre mundo sensible e mundo intelixible e 

os graos de coñecemento. 

-A concepción política de Platón:  Antropoloxía platónica e vinculación da alma á 

cidade 

-Física e metafísica en Aristóteles: hilemorfismo, cambio e causalidade. 

-Ética e política en Aristóteles: a areté, a idea de polis e a condición de cidadán. 

-O tránsito cara o mundo helenístico. 

 

(*) A partir de aquí a programación desta materia é só unha declaración de 

intencións, supeditada ao que decida a CIUG con respecto as PAU. 

 

BLOQUE II. O PENSAMENTO MEDIEVAL. 

TEMA 5. O PENSAMENTO MEDIEVAL ATA O SÉCULO XIII. 

TEMA 6. O PENSAMENTO MEDIEVAL POSTERIOR AO SÉCULO XIII. 

 

-A Idade Media. 

-A Patrística: Agustín  de Hipona (354-430). 

-A reaparición de Aristóteles no século XIII. 

-Tomás de Aquino. 

-O Nominalismo. 

 

BLOQUE III. IDADE MODERNA. 

TEMA 7. O RENACEMENTO. 

TEMA 8. O RACIONALISMO. 

TEMA 9. O EMPIRISMO. 

 

-Renacemento e reforma. 

-A vinculación do empirismo e o racionalismo coa revolución científica. 

-O problema do método en Descartes: a idea de substancia e o problema da 

veracidade divina. 

-Spinoza e Leibniz. 

-Fenomenalismo e causalidade en Hume. 

-A idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do novo estado 

burgués: a teoría do contrato social en Locke. 

-Conclusións: O Escepticismo. 
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BLOQUE IV. A ILUSTRACIÓN. 

TEMA 10. KANT E A ILUSTRACIÓN. 

-Factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á Ilustración.  

-As novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, civilización, 

natureza 

-Características da razón ilustrada. 

-A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant. 

-O formalismo moral 

 

BLOQUE V. FILOSOFÍA DO SÉCULO XIX. 

 

TEMA 11. O IDEALISMO ALEMÁN. 

TEMA 12.  O MARXISMO. 

TEMA 13.  NIETSZCHE. 

 

BLOQUE VI. O SÉCULO XX. 

TEMA 14. PRINCIPAIS ESCOLAS FILOSÓFICAS DO SÉCULO XX. 

TEMA 15. A POSTMODERNIDADE. 

 

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. 

 



 

 

8 

3.C. TEMPORALIZACIÓN 
1ª Avaliación: BLOQUE 1. 

2ª Avaliación: BLOQUE II  

3ª Avaliación: BLOQUE III. 

 

3.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 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.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 
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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 

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 

 Aristóteles 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 

Ortega y Gasset: ¿Qué es filosofía? Alianza 

 

3.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  

 

3.G.3. ITINERARIO DE LECTURAS OBRIGATORIAS 
 

HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º BACHARELATO) 

 Platón: Apología de Sócrates. 
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3.H. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
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. 

 

3.  NOTA FINAL: 
Cada avaliación faremos dous exames. Cada exame terá un valor de 5 puntos. Agás na 

terceira avaliación, na que a segunda proba será un exame final que terá un valor de 

10 puntos. Aprobará a materia quen ao final do curso sume 15 ou máis puntos. 

ESCENARIO COVID 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de 

confinamento. Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores 

contextuais que determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

4. A.B.A.U. 
 

ESTRUTURA DO EXAME  

Nas dúas opcións que presentará o exame, A e B, estruturarase do seguinte xeito: 

 1. 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 desta primeira 

parte será de 6 ptos. (o 60 % da proba), 3 para o comentario e 3 para a resposta á 

cuestión.  

2. Un estándar de aprendizaxe duns dos dous bloques históricos restantes. A resposta 

consistirá no desenvolvemento do estándar. A cualificación máxima desta segunda 

parte será de 3 ptos. (o 30 % da proba).  

3. Catro breves preguntas semiabertas referidas ao terceiro bloque histórico restante. 

Proporanse dous conceptos para identificar ao filósofo relacionado con cada un deles; 

tamén se pedirá o título de dúas obras. A cualificación máxima desta terceira parte 

será de 1 pto. (o 10 % da proba).  

 

Eses ESTÁNDARES DE APRENDIZASE distribúense nas dúas opcións do exame, 

A e B, do seguinte xeito:  

 

Opción A  

Dialéctica socrática e relativismo dos 

sofistas. 

Física e metafísica en Aristóteles. 

Ética e política en Aristóteles. 

O problema razón/fe na filosofía 

medieval. 

Hume: crítica das ideas de substancia e 

causalidade. 

Razón e progreso na Ilustración. 

Nietzsche: crítica da cultura occidental. 

Ortega y Gasset: a razón vital. 

 

 

 

Opción B  

A orixe do cosmos na corrente 

presocrática.  

Realidade e coñecemento en Platón. 

 Platón: antropoloxía e política. 

 Descartes: o problema do método e 

a evidencia do cogito. 

 O liberalismo político de Locke.  

Os límites do coñecemento en Kant. 

 A lei moral en Kant. 

 Alienación e ideoloxía en Marx.  
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PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DO IES PRAIA BARRAÑA (BOIRO) 

 

 

A DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA dos estándares é a seguinte:  

a) Filosofía antigo-medieval: os presocráticos, Sócrates. Os sofistas, Platón, 

Aristóteles, o pensamento medieval.  

b) Filosofía moderna: Descartes, Locke, Hume, a Ilustración, e Kant.  

c) Filosofía contemporánea Marx. Nietzsche, Ortega y Gasset. 

  

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. 

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-2020 

 

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 
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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. 

 

O COÑECEMENTO 
DATA DE ENTREGA: 11-I-2021 

 

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 
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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-2021 

 

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. 

 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. 
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     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-2021 

 

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 

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-2021 

 

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 
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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. 

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.  
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4. FILOSOFÍA 1º BACHARELATO.  

 

4.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
Tema 1: ¿Que podo coñecer? 
Tipos de coñecemento. 

O coñecemento e a verdade. 

Os métodos do coñecemento. 

Coñecemento e realidade. 

O coñecemento: a relación suxeito-obxecto. 

Tema 2: ¿Que debo facer? 

Acción, motivación e liberdade. 

A ética. 

A política. 

O traballo e a técnica. 

Tema 3: ¿Que me cabe esperar? 

O problema do sentido. 

A estética. 

A relixión. 

O nihilismo e o problema do sentido. 

Tema 4. ¿Que é o home?  

Antropoloxía: Animal cultural. 

Psicoloxía: Animal con pensamento. 

Socioloxía: Animal social. 

Filosofía: O problema do sentido. 

 Tema 5: ¿Qué é a filosofía? 

 

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. 

 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. 
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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. 

 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.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo e despois da 

incorporación das novas compoñentes do departamento. 

 

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. 
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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  

 

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. 
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.  
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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. Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores 

contextuais que determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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. 

 

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. 

 Breve historia da psicoloxía. 

 A psicoloxía hoxe. 

 fundamentos biolóxicos. 

 sensación e percepción. 

 aprendizaxe. 

 intelixencia. 

 motivación e emoción. 

 Comunicación e linguaxe. 

 a personalidade. 

 trastornos emocionais e da conducta. 

 psicoloxía social. 

 a psicoloxía como ideoloxía. 

 os inventores de enfermidades. 

 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN. 

 TEMA 1. BREVE HISTORIA DA PSICOLOXÍA. 

 TEMA 2. A PSICOLOXÍA HOXE. 

BLOQUE II. A PSICOLOXÍA A TRAVÉS DOS SEUS CONTIDOS 

 TEMA 3. FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS. 

 TEMA 4. SENSACIÓN E PERCEPCIÓN. 

 TEMA 5. APRENDIZAXE. 

 TEMA 6. INTELIXENCIA. 

 TEMA 7. MOTIVACIÓN E EMOCIÓN. 

 TEMA 8. COMUNICACIÓN E LINGUAXE. 

 TEMA 9. A PERSONALIDADE. 

BLOQUE III. ANÁLISE CRÍTICA. 

 TEMA 1O. TRASTORNOS EMOCIONAIS E DA CONDUCTA. 

 TEMA 11. PSICOLOXÍA SOCIAL. 

 TEMA 12. A PSICOLOXÍA COMO IDEOLOXÍA. 

 TEMA 13. OS INVENTORES DE ENFERMIDADES. 

 

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. 
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 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. 

 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.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo. 

 

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. 
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) 

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. 

Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores contextuais que 

determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

 

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 
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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.  
 

 

6.ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO.  

 

6.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

 

 Filosofía moral e filosofía do dereito. 

 Moral e dereito. 

 A lei de deus.  

 A lei natural. 

 A lei e o positivismo.  

 Lei e contrato social. 

 Lei e ideoloxía.  

 A internacionalización dos dereitos humanos. 

 O estado de dereito. 

 

BLOQUE I. REPASANDO CONCEPTOS. 

TEMA 1. FILOSOFÍA MORAL E FILOSOFÍA DO DEREITO. 

TEMA 2 MORAL E DEREITO. 

BLOQUE II. FUNDAMENTOS DA LEI. 

 TEMA 3. A LEI DE DEUS.  

TEMA 4. A LEI NATURAL. 

TEMA 5. A LEI E O POSITIVISMO.  

TEMA 6. LEI E CONTRATO SOCIAL. 

TEMA 7. LEI E IDEOLOXÍA.  

. 
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BLOQUE III. LEI  E ESTADO DE DEREITO. 

TEMA 8. O ESTADO DE DEREITO.          

TEMA 9. A INTERNACIONALIZACIÓN DOS DEREITOS HUMANOS. 

 

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. 

 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.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo unha vez se 

incorporen as novas compoñentes do departamento. 

 

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 
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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 

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. 
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 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. 
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. 

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. Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores 

contextuais que determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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 

 

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. 
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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. 
PARTE I. FILOSOFÍA DA CIENCIA 

BLOQUE I. PRECISANDO CONCEPTOS. 

A TEORÍA DO COÑECEMENTO 

 O problema do coñecemento. 

 O problema do coñecemento verdadeiro.  

HISTORIA DA FILOSOFÍA DA CIENCIA. 

A FILOSOFÍA DA CIENCIA HOXE. 

 Novos e vellos problemas. 

 Clasificación das ciencias. 

BLOQUE II. ASPECTOS INTERNOS DA CIENCIA. 

CRITERIOS DE DEMARCACIÓN. 

MÉTODOS CIENTÍFICOS. 

CONCEPTOS CIENTÍFICOS. 

.LEIS CIENTÍFICAS. 

TEORÍAS CIENTÍFICAS. 

A MEDICIÓN EN CIENCIA. 

A EXPLICACIÓN CIENTÍFICA. 

BLOQUE III. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. 

CIENCIA E IDEOLOXÍA. 

FILOSOFÍA DA TECNOLOXÍA. 

BLOQUE IV. CONCLUSIÓN. PARA SEGUIR FILOSOFANDO 

CUESTIÓNS ONTOLÓXICAS 

VERDADE E PROGRESO: A RACIONALIDADE CIENTÍFICA   

CIENCIA POSNORMAL E NOVOS ENFOQUES   

PARTE II. FILOSOFÍA DAS CIENCIAS E DA TECNOLOXÍA. 

PARTE III. A INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA DA CIENCIA: A COVID 19.  

Leremos un capítulo do libro de Javier Echeverría, Filosofía de la Ciencia titulado: “Los cuatro 

contextos de la actividad científica”. E a partir de aí deseñaremos un plan de investigación en 

filosofía da ciencia acerca da COVID 19. 

PARTE IV. XENTE DE CIENCIAS. 

Arquímedes e a palanca. Bohr e a teoría cuántica. Crick, Watson e o ADN. Curie e a 

radioactividade. Darwin e a evolución. Einstein e a relatividade. Galileo e o sistema solar. 

Hawking e os buratos negros. Newton e a gravidade. Oppenheimer e a bomba atómica. 

Pitágoras e o seu teorema. Turing e o ordenador.  
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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. 

 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.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. 
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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, 

Madrid, 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. 

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 
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 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. 
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 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de 

confinamento. Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores 

contextuais que determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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  

 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. 
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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. 

Tema 1. A dignidade da persoa. 

Tema 2. A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais. 

Tema 3. A reflexión ética. 

Tema 4. Os valores éticos, a DUDH e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos. 

 

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. 

 

8.C.TEMPORALIZACIÓN. 
1ª Avaliación: Tema 1  

2ª Avaliación: Temas 2 e 3. 

3ª Avaliación: Tema 4. 

 

8.D. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 Produción do alumnado 

 Actitude na aula 

 Actividades e traballos para casa 

 Caderno do alumno-profesor 



 

34 

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

 

8.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

Este sistema de avaliación poderá ser revisado despois da incorporación das novas 

compoñentes do departamento.  

ESCENARIO COVID 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento. 

Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores contextuais que 

determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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

 

8.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. 

 

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. 
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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. 

TEMA 1. A DIGNIDADE DA PERSOA. 

TEMA 2. COMPRENSIÓN, RESPECTO E IGUALDADE NAS RELACIÓNS 

INTERPERSONAIS. 

TEMA 3. A REFLEXIÓN ÉTICA. 

 

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. 

 Produción do alumnado 

 Actitude na aula 

 Actividades e traballos para casa 

 Caderno do alumno-profesor 

 

9.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo. 
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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 

 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  

 

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

 

9.H. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
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. 

Este sistema de avaliación poderá ser revisado despois da incorporación das novas 

compoñentes do departamento.  

ESCENARIO COVID 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento. 

Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores contextuais que 

determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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). 
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 XORNADAS DE INICIACIÓN Á MEDITACIÓN OCCIDENTAL. 

 AULAS PERIPATÉTICAS. 

 EXCURSIÓNS A LUGARES DE INTERÉS FILOSÓFICO.  
 

10.VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

10.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

TEMA 1. A XUSTIZA E A POLÍTICA. 

TEMA 2. VALORES ÉTICOS, DEREITO E DUDH. 

TEMA 3. OS VALORES ÉTICOS E A SÚA RELACIÓN COA CIENCIA E COA 

TECNOLOXÍA. 

 

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. 

 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. 

 Produción do alumnado 

 Actitude na aula 

 Actividades e traballos para casa 

 Caderno do alumno-profesor 

 

10.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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. 

Este sistema de avaliación poderá ser revisado despois da incorporación das novas 

compoñentes do departamento.  

ESCENARIO COVID 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento. 

Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores contextuais que 

determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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.  
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11.VALORES ÉTICOS 4º ESO 

 

11.A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

TEMA 1. A DIGNIDADE DA PERSOA. 

TEMA 2. COMPRENSIÓN, RESPECTO E IGUALDADE NAS RELACIÓNS 

INTERPERSONAIS. 

TEMA 3. A REFLEXIÓN ÉTICA 

TEMA 4. A XUSTIZA E A POLÍTICA. 

 

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. 

 Produción do alumnado 

 Actitude na aula 

 Actividades e traballos para casa 

 Caderno do alumno-profesor 

 

11.E. CONTIDOS MÍNIMOS. 
 Estableceranse en función do alumnado de cada nivel e grupo. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 

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

 

11.H. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
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. 

Este sistema de avaliación poderá ser revisado despois da incorporación das novas 

compoñentes do departamento.  

ESCENARIO COVID 

O sistema de avaliación presencial poderá ser substituído en caso de confinamento. 

Para determinar a nova forma de avaliar terase en conta os factores contextuais que 

determinan o traballo cotiá do alumnado. 

 

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. 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. 

 

13. 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 

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.  

 

14.  MEMBROS DO DEPARTAMENTO.  

 

 Luís Carlos Rodríguez Río (xefe de departamento) 
 

 

  

 

 

 

 

BOIRO, 16 DE SETEMBRO DE 2020 
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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 

alumnos) 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 

seguimento de traballo a distancia, polo que a súa avaliación non será  Modificada 

substancialmente, 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 

correspondente ao traballo na clase terá o seu equivalente na dedicación e continuidade 

que mostre 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 

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 

cuestionarios 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, obrigatorias 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, 

aínda 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 

cuestionarios 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, obrigatorias 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 

avaliables son os que teñen que ver coa parte dos fundamentos. Non só, obviamente os 

fundamentos epistémicos, que está claro para a parte da gnoseoloxía, senón tamén os 

fundamentos ónticos, éticos, estéticos e antropolóxicos para cada unha das diferentes 

disciplinas 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 

relacionados coa DUDH. 
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ANEXO II. MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

Xa estaba realizada a programación con vista a ser entregada, como cada ano, no mes de 

setembro. Despois de dita data incorporáronse ao departamento as seguintes persoas. 

ÁNGEL LAGO GARCÍA. 

JESÚS ESCARIZ QUINTÁS 

 

 

EN BOIRO, a 12 de novembro de 2020. 

O XEFE DE DEPARTAMENTO 

LUÍS CARLOS RODRÍGUEZ RÍO. 

 

 

 


