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1. Introdución

Antes de centrarnos na programación, é preciso unha mínima  contextualización do centro. O  IES Rafael Dieste está
situado  na  semiperiferia  urbana  da  cidade  da  Coruña,  nunha  área  ocupada  por  diversos  centros  educativos
¿Conservatorios de Música, Superior e Profesional, Escola Oficial de Idiomas; Universidade de Educación a Distancia,
IES Salvador de Madariaga e CEIP Escola de Prácticas.Ten adscritos tres centros de primaria, dous públicos ¿CEIP
Escola de prácticas e CEIP San Pedro de Visma- e un concertado, Colexio CID, dos que recibe a maioría do alumnado
que conforma a súa poboación escolar. Está situado moi preto das instalacións da Asociación Comunitaria do Distrito
V. A poboación escolar do IES Rafael Dieste procede, na súa grande maioría, do contorno próximo do centro: rúas
adxacentes e Barrio dos Rosais. Recibe alumnado de etnia xitana, principalmente do barrio de Portiño/Campanario.
Existe un importante colectivo de alumnado procedente de diferentes países latinoamericanos e africanos.

No centro impártense todos os niveis de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato. É un centro plurilingüe.

A  elaboración  da  programación  pretende  a  consecución  e  o  desenvolvemento  das  distintas  competencias  e
obxectivos xerais propostos nos currículos oficiais así como no PCC (Proxecto Curricular de Centro) do IES Rafael
Dieste.  No Departamento de Filosofía  partimos do feito  de que a  Educación Secundaria  Obrigatoria  ten como
finalidade fomentar o interese do alumnado polas materias filosóficas, e, en consecuencia as programacións do
Departamento teñen que ser flexibles para adaptarse ás peculiaridades do propio Centro, dos alumnos e alumnas, da
zona, etcétera. Esta flexibilidade é o que fará que exista un maior axuste entre a teoría do que presentamos e a
práctica. Terase en conta ao alumnado que careza de coñecementos éticos e/ou filosóficos, por ser a primeira vez
que se lles imparte calquera das materias sinaladas. Tamén se fixará en se o alumnado posúe ou non destrezas
básicas (preconceptos, conceptos fundamentais, análise, comentario e composición de textos, esquemas e mapas
conceptuais) adquiridos nos cursos anteriores. Ademais, terase en conta a presenza de alumnado con diferente
formación, diversos intereses e distinta motivación. En conclusión, daráselle cabida e resposta en cada grupo ao
alumnado con variadas necesidades

A programación do presente curso conxuga dúas leis educativas: a LOE e a LOMLOE; a primeira sigue vixente para 2º
e 4º da ESO e 2º de Bacharelato; a segunda lei, para 1º e 3º da ESO e máis 1º de bacharelato. Ambas programacións
teñen moito en común pero preséntanse por canles diferentes, tal e como se nos pide.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adquirir  unha  perspectiva  global,
sistémica  e  transdisciplinaria  á  hora  de
identificar  problemas  e  formular  cuestións
fundamentais  e  de  actualidade,  analizando  e
categorizando  os  seus  múltiples  aspectos,
distinguindo o máis substancial do accesorio, e
integrando  información  e  ideas  de  distintos
ámbitos  disciplinarios,  desde  a  perspectiva
fundamental  da  filosofía,  para  recoñecer  a
radical idade  e  transcendencia  de  tales
cuestións, así como a necesidade de afrontalas
para  desenvolver  unha  vida  reflexiva  e
consciente de si, e para tratar estes problemas
complexos  de  modo  cr í t ico,  creat ivo  e
transformador.

2-3 12-40 1-3-4 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Buscar, xestionar, interpretar, producir e
transmitir correctamente información relativa a
cuestións  filosóficas,  a  partir  da  análise  e
interpretación  de  textos  e  outras  formas  de
expresión  filosófica  e  cultural,  do  emprego
contrastado e seguro de fontes, o uso e análise
rigoroso destas, o emprego de procedementos
elementais de investigación e comunicación, e o
uso  e  valoración  adecuada  de  argumentos  e
estruturas argumentais para apreciar distintos
tipos  de  discurso,  desenvolver  unha  actitude
indagadora, autónoma, rigorosa e creativa no
ámbito da reflexión filosófica, e evitar así modos
dogmáticos,  falaces  e  nesgados  de  soster
opinións e hipóteses.

1-2-3-5 1 1-3 40 3 3

OBX3 - Practicar o exercicio do diálogo filosófico
de  maneira  rigorosa,  crítica,  tolerante  e
empática,  interiorizando  as  pautas  éticas  e
formais  que  este  requi re ,  mediante  a
participación en actividades grupais e a través
da  formulación  dialóxica  das  cuest ións
filosóficas,  para  promover  o  contraste  e
intercambio  de  ideas  e  o  exercicio  dunha
cidadanía activa e democrática.

1-5 1 31 2-3 1-32

OBX4  -  Recoñecer  o  carácter  plural  das
concepcións,  ideas  e  argumentos  arredor  de
cada  un  dos  problemas  fundamentais  da
filosofía,  comprendendo as  principais  ideas  e
teorías  f i losóficas  das  máis  importantes
pensadoras e pensadores, mediante a análise
crítica e dialéctica das diversas teses relevantes
e dos problemas fundamentais  aos que estas
responden,  para  xerar  unha  concepción
complexa  e  non  dogmática  das  devanditas
cuestións  e  ideas  e  formarse  unha  visión
rigorosa e persoal do que significa a filosofía, da
súa riqueza e influencia cultural e histórica, e da
súa achega ao patrimonio común, promovendo
as í  unha  act i tude  aberta ,  to lerante  e
comprometida coa resolución racional e pacífica
dos conflitos.

2-5 1-2-3 2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XBloque 1. Unidade 1.1. A
filosofía e o ser humano.1 19

A reflexión filosófica sobre a propia
filosofía. O problema filosófico da definición
de filosofía. A tradición filosófica. As
ausencias de colectivos e as posibles
discriminacións que cuestionan a tradición.
A filosofía como saber. O traballo filosófico.
O sentido da filosofía no século XXI.

17
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XBloque 1. Unidade 1.2. A
filosofía e o ser humano.2 18

O ser humano como suxeito da experiencia
filosófica e como obxecto principal da
reflexión filosófica. O debate sobre a
xénese e a definición da natureza humana.
Personalidade e identidade persoal.

17

Bloque 2. Unidade 2.1.
Coñecemento e realidade X3 17

O problema filosófico do coñecemento. A
verdade como obxectivo do coñecemento.
O razoamento e a argumentación. O saber
científico: definición, demarcación e
metodoloxías científicas. A filosofía da
ciencia: natureza, problemas e límites do
coñecemento científico. A dimensión social
e política do coñecemento.

17

Bloque 2. Unidade2. 2.
Coñecemento e realidade. X4 17

O problema metafísico do real. O problema
mente-corpo desde a Idade Moderna á
intelixencia artificial. O problema filosófico
da existencia de Deus.

16

XBloque 3. Unidade 3.1. Acción e
creación5 17

O feito ético e a razón práctica.
- Metaética e ética normativa.
- Problemas éticos actuais.
- Os dereitos humanos e a posibilidade
dunha ética universal de mínimos: entre a
ética e o dereito.
- O ser humano como animal político.
- Xustiza e democracia.
- Os movementos sociais e políticos.
- O feminismo e a perspectiva de xénero.

16

XBloque 3. Unidade3.2. Acción e
creación6 17

- Definición, ámbitos e problemas da
estética: arte, beleza e gusto.
- Teorías sobre a beleza e a arte.
- A relación do estético con outros ámbitos
da cultura: a reflexión sobre a imaxe e a
cultura audiovisual.
- A estética e as súas implicacións
filosóficas coa ética e a política

17

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Bloque 1. Unidade 1.1. A filosofía e o ser humano.

Duración

19

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no tratamento da informació
do tema 1.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no tratamento do tema1.

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no tratamento e analise do
libro.

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no tratamento e analise do
libro.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Desenvolver a sensibilidade e a comprensión
crítica da arte e outras manifestacións e actividades
con valor estético mediante o exercicio do
pensamento filosófico sobre a beleza e a creación
artística, contribuíndo así á educación dos
sentimentos e ao desenvolvemento dunha actitude
reflexiva con respecto á linguaxe e sentido das
imaxes, e xerando un adecuado equilibrio entre o
aspecto racional e emotivo na consideración destes
problemas filosóficos do ámbito da estética, a través
da reflexión expresa arredor da arte, e doutras
actividades ou experiencias con valor estético, e a
análise do papel das imaxes e a linguaxe audiovisual
na cultura contemporánea.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

TI 40

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no tratamento dos textos.

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves no tratamento dos textos
text

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na elaboración da cuestión
para a Olimpiada.

CA3.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na fotografía filosófica.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.5 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.6 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.
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Contidos

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.
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Contidos

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

- O feito ético e a razón práctica.

- Separación entre ética, moral e dereito: racionalidade ética, conciencia moral e lexitimidade política.

- A liberdade como condición para o diálogo ético e o xuízo moral.

- Metaética e ética normativa.

- Cognitivismo ético fronte ao emotivismo e o intuicionismo.

- Formalismo ético fronte a materialismo ético.

- Universalismo e relativismos éticos.

- Ética do coidado: necesidade de igualdade efectiva de dereitos entre mulleres e homes.

- Éticas aplicadas.

- A valoración das accións á marxe da moral: alén do ben e do mal.

- Problemas éticos actuais.

- A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia.

- As desigualdades e a pobreza.

- A discriminación e o respecto polas minorías.

- Problemas ecosociais e medioambientais.

- Os dereitos humanos e a posibilidade dunha ética universal de mínimos: entre a ética e o dereito.

- Orixe, lexitimidade e vixencia.

- Xeracións dos dereitos humanos.

- Os dereitos da infancia.

- Dereitos dos animais.

- O ser humano como animal político.

- Os fundamentos da organización social e do poder político: naturalismo, iusnaturalismo e contractualismo.

- Definición do político: legalidade e lexitimidade.
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Contidos

- Os principios políticos fundamentais: igualdade e liberdade; individuo e Estado; traballo, propiedade e distribución
da riqueza.

- O debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo e comunitarismo.

- Cidadanía e Estado de benestar.

- Xustiza e democracia.

- A xustiza como problema filosófico.

- A reflexión filosófica sobre a democracia.

- Ideais, utopías e distopías.

- Os movementos sociais e políticos.

- O feminismo e a perspectiva de xénero.

- Definición, ámbitos e problemas da estética: arte, beleza e gusto.

- Teorías sobre a beleza e a arte.

- Teorías clásicas e modernas sobre a beleza e a arte.

- Teorías e problemas estéticos contemporáneos.

- A relación do estético con outros ámbitos da cultura: a reflexión sobre a imaxe e a cultura audiovisual.

- A estética e as súas implicacións filosóficas coa ética e a política.

- Ética e estética.

- O papel político da arte.

2

Título da UDUD

Bloque 1. Unidade 1.2. A filosofía e o ser humano.

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 68

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no guión da radio.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no guión da radio.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no guión da radio.

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.

CA2.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.

CA2.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.

CA2.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.

CA3.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no programa de radio.

TI 32

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves. Textos clase

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase no
guión.

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade.

CA2.5 - Tomar consciencia da riqueza e influencia do
pensamento filosófico sobre a realidade e a
existencia, e outros problemas metafísicos,
identificando e analizando as principais ideas e
teorías filosóficas en textos ou documentos
pertencentes a ámbitos culturais diversos, así como
poñéndoas en relación con experiencias, accións ou
acontecementos comúns e de actualidade.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Abordar desde distintas perspectivas e
disciplinas o problema filosófico do coñecemento en
xeral e do coñecemento científico e tecnolóxico en
particular, identificando e analizando de xeito crítico,
complexo e rigoroso as ideas e teorías filosóficas que
algunhas das máis importantes pensadoras e
pensadores da historia propuxeron para interpretalo,
a través da análise comparativa dos argumentos,
principios, metodoloxías e enfoques das devanditas
teses e teorías.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA2.7 - Comprender e apreciar a importancia da
solidez e validez das formas argumentativas, a partir
da súa análise tanto formal como informal, e
identificar as falacias e os nesgos que se poden
encontrar en textos ou documentos pertencentes a
ámbitos culturais diversos, como usos
argumentativos ilexítimos, explicando a natureza ou
mecanismo das devanditas falacias e nesgos.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.5 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.6 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Desenvolver a sensibilidade e a comprensión
crítica da arte e outras manifestacións e actividades
con valor estético mediante o exercicio do
pensamento filosófico sobre a beleza e a creación
artística, contribuíndo así á educación dos
sentimentos e ao desenvolvemento dunha actitude
reflexiva con respecto á linguaxe e sentido das
imaxes, e xerando un adecuado equilibrio entre o
aspecto racional e emotivo na consideración destes
problemas filosóficos do ámbito da estética, a través
da reflexión expresa arredor da arte, e doutras
actividades ou experiencias con valor estético, e a
análise do papel das imaxes e a linguaxe audiovisual
na cultura contemporánea.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.
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Contidos

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

- O problema filosófico do coñecemento.

- Definición, posibilidade e límites do coñecemento.

- A teoría do coñecemento: racionalismo, empirismo e outras teorías.

- A verdade como obxectivo do coñecemento.

- As teorías da verdade.

- O fenómeno da desinformación e a «posverdade».

- O razoamento e a argumentación.

- A argumentación formalmente válida: a lóxica formal. Simbolización, táboas de verdade, e dedución natural da
lóxica proposicional.

- A argumentación informal.

- A argumentación incorrecta: falacias e nesgos cognitivos.
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Contidos

- O saber científico: definición, demarcación e metodoloxías científicas. A filosofía da ciencia: natureza, problemas e
límites do coñecemento científico.

- A dimensión social e política do coñecemento.

- O papel da muller na ciencia e nos outros saberes.

- Coñecemento e interese.

- Saber e poder.

- A tecnociencia contemporánea.

- O problema metafísico do real.

- Aparencia e realidade. As realidades virtuais.

- Unidade e pluralidade.

- Categorías e modos de ser.

- Entidades físicas e obxectos ideais: o problema dos universais.

- O problema filosófico do tempo e do cambio.

- O problema mente-corpo desde a Idade Moderna á intelixencia artificial.

- O problema do determinismo. Necesidade, azar e liberdade.

- O problema filosófico da existencia de Deus.

- Teísmo, ateísmo e agnosticismo.

- O feito ético e a razón práctica.

- Separación entre ética, moral e dereito: racionalidade ética, conciencia moral e lexitimidade política.

- A liberdade como condición para o diálogo ético e o xuízo moral.

- Metaética e ética normativa.

- Cognitivismo ético fronte ao emotivismo e o intuicionismo.

- Formalismo ético fronte a materialismo ético.

- Universalismo e relativismos éticos.

- Ética do coidado: necesidade de igualdade efectiva de dereitos entre mulleres e homes.

- Éticas aplicadas.

- A valoración das accións á marxe da moral: alén do ben e do mal.

- Problemas éticos actuais.

- A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia.

- As desigualdades e a pobreza.
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Contidos

- A discriminación e o respecto polas minorías.

- Problemas ecosociais e medioambientais.

- Os dereitos humanos e a posibilidade dunha ética universal de mínimos: entre a ética e o dereito.

- Orixe, lexitimidade e vixencia.

- Xeracións dos dereitos humanos.

- Os dereitos da infancia.

- Dereitos dos animais.

- O ser humano como animal político.

- Os fundamentos da organización social e do poder político: naturalismo, iusnaturalismo e contractualismo.

- Definición do político: legalidade e lexitimidade.

- Os principios políticos fundamentais: igualdade e liberdade; individuo e Estado; traballo, propiedade e distribución
da riqueza.

- O debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo e comunitarismo.

- Cidadanía e Estado de benestar.

- Xustiza e democracia.

- A xustiza como problema filosófico.

- A reflexión filosófica sobre a democracia.

- Ideais, utopías e distopías.

- Os movementos sociais e políticos.

- O feminismo e a perspectiva de xénero.

- Definición, ámbitos e problemas da estética: arte, beleza e gusto.

- Teorías sobre a beleza e a arte.

- Teorías clásicas e modernas sobre a beleza e a arte.

- Teorías e problemas estéticos contemporáneos.

- A relación do estético con outros ámbitos da cultura: a reflexión sobre a imaxe e a cultura audiovisual.

- A estética e as súas implicacións filosóficas coa ética e a política.

- Ética e estética.

- O papel político da arte.
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3

Título da UDUD

Bloque 2. Unidade 2.1. Coñecemento e realidade

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no exame do tema.

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no exame do tema.

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no exame do tema.

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no exame do tema.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no debate.

CA3.5 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no debate.

TI 40

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade inicial.

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na analise do texto.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade na clase.

CA3.6 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na elaboración do dilema.

CA3.7 - Desenvolver a sensibilidade e a comprensión
crítica da arte e outras manifestacións e actividades
con valor estético mediante o exercicio do
pensamento filosófico sobre a beleza e a creación
artística, contribuíndo así á educación dos
sentimentos e ao desenvolvemento dunha actitude
reflexiva con respecto á linguaxe e sentido das
imaxes, e xerando un adecuado equilibrio entre o
aspecto racional e emotivo na consideración destes
problemas filosóficos do ámbito da estética, a través
da reflexión expresa arredor da arte, e doutras
actividades ou experiencias con valor estético, e a
análise do papel das imaxes e a linguaxe audiovisual
na cultura contemporánea.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na elaboración do dilema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.
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Contidos

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.
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Contidos

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

- O feito ético e a razón práctica.

- Separación entre ética, moral e dereito: racionalidade ética, conciencia moral e lexitimidade política.

- A liberdade como condición para o diálogo ético e o xuízo moral.

- Metaética e ética normativa.

- Cognitivismo ético fronte ao emotivismo e o intuicionismo.

- Formalismo ético fronte a materialismo ético.

- Universalismo e relativismos éticos.

- Ética do coidado: necesidade de igualdade efectiva de dereitos entre mulleres e homes.

- Éticas aplicadas.

- A valoración das accións á marxe da moral: alén do ben e do mal.

- Problemas éticos actuais.

- A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia.

- As desigualdades e a pobreza.

- A discriminación e o respecto polas minorías.

- Problemas ecosociais e medioambientais.

- Os dereitos humanos e a posibilidade dunha ética universal de mínimos: entre a ética e o dereito.

- Orixe, lexitimidade e vixencia.

- Xeracións dos dereitos humanos.

- Os dereitos da infancia.

- Dereitos dos animais.

- O ser humano como animal político.

- Os fundamentos da organización social e do poder político: naturalismo, iusnaturalismo e contractualismo.

- Definición do político: legalidade e lexitimidade.

- Os principios políticos fundamentais: igualdade e liberdade; individuo e Estado; traballo, propiedade e distribución
da riqueza.

- O debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo e comunitarismo.

- Cidadanía e Estado de benestar.
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Contidos

- Xustiza e democracia.

- A xustiza como problema filosófico.

- A reflexión filosófica sobre a democracia.

- Ideais, utopías e distopías.

- Os movementos sociais e políticos.

- O feminismo e a perspectiva de xénero.

- Definición, ámbitos e problemas da estética: arte, beleza e gusto.

- Teorías sobre a beleza e a arte.

- Teorías clásicas e modernas sobre a beleza e a arte.

- Teorías e problemas estéticos contemporáneos.

- A relación do estético con outros ámbitos da cultura: a reflexión sobre a imaxe e a cultura audiovisual.

- A estética e as súas implicacións filosóficas coa ética e a política.

- Ética e estética.

- O papel político da arte.

4

Título da UDUD

Bloque 2. Unidade2. 2. Coñecemento e realidade.

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

14/12/2022 09:47:18 Páxina 44de25



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

CA3.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.7 - Desenvolver a sensibilidade e a comprensión
crítica da arte e outras manifestacións e actividades
con valor estético mediante o exercicio do
pensamento filosófico sobre a beleza e a creación
artística, contribuíndo así á educación dos
sentimentos e ao desenvolvemento dunha actitude
reflexiva con respecto á linguaxe e sentido das
imaxes, e xerando un adecuado equilibrio entre o
aspecto racional e emotivo na consideración destes
problemas filosóficos do ámbito da estética, a través
da reflexión expresa arredor da arte, e doutras
actividades ou experiencias con valor estético, e a
análise do papel das imaxes e a linguaxe audiovisual
na cultura contemporánea.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves.

TI 40

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.5 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

CA3.6 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.
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Contidos

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

- O feito ético e a razón práctica.
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Contidos

- Separación entre ética, moral e dereito: racionalidade ética, conciencia moral e lexitimidade política.

- A liberdade como condición para o diálogo ético e o xuízo moral.

- Metaética e ética normativa.

- Cognitivismo ético fronte ao emotivismo e o intuicionismo.

- Formalismo ético fronte a materialismo ético.

- Universalismo e relativismos éticos.

- Ética do coidado: necesidade de igualdade efectiva de dereitos entre mulleres e homes.

- Éticas aplicadas.

- A valoración das accións á marxe da moral: alén do ben e do mal.

- Problemas éticos actuais.

- A guerra, o terrorismo e outras formas de violencia.

- As desigualdades e a pobreza.

- A discriminación e o respecto polas minorías.

- Problemas ecosociais e medioambientais.

- Os dereitos humanos e a posibilidade dunha ética universal de mínimos: entre a ética e o dereito.

- Orixe, lexitimidade e vixencia.

- Xeracións dos dereitos humanos.

- Os dereitos da infancia.

- Dereitos dos animais.

- O ser humano como animal político.

- Os fundamentos da organización social e do poder político: naturalismo, iusnaturalismo e contractualismo.

- Definición do político: legalidade e lexitimidade.

- Os principios políticos fundamentais: igualdade e liberdade; individuo e Estado; traballo, propiedade e distribución
da riqueza.

- O debate político contemporáneo: liberalismo, utilitarismo e comunitarismo.

- Cidadanía e Estado de benestar.

- Xustiza e democracia.

- A xustiza como problema filosófico.

- A reflexión filosófica sobre a democracia.

- Ideais, utopías e distopías.
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Contidos

- Os movementos sociais e políticos.

- O feminismo e a perspectiva de xénero.

- Definición, ámbitos e problemas da estética: arte, beleza e gusto.

- Teorías sobre a beleza e a arte.

- Teorías clásicas e modernas sobre a beleza e a arte.

- Teorías e problemas estéticos contemporáneos.

- A relación do estético con outros ámbitos da cultura: a reflexión sobre a imaxe e a cultura audiovisual.

- A estética e as súas implicacións filosóficas coa ética e a política.

- Ética e estética.

- O papel político da arte.

5

Título da UDUD

Bloque 3. Unidade 3.1. Acción e creación

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves na fotografía para a
Olimpíada.

TI 60

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves. Traballo en grupo correcto.

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na analise do texto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na analise do texto.

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na elaboración do borrador
da Olimpiada.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves no borrador da disertación.

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na disertación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.
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Contidos

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.
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Contidos

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

6

Título da UDUD

Bloque 3. Unidade3.2. Acción e creación

Duración

17

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA1.4 - Promover o contraste e intercambio de ideas
e a práctica dunha cidadanía activa e democrática a
través da participación en actividades grupais, en
especial o exercicio do diálogo racional, respectuoso,
aberto e construtivo, sobre cuestións e problemas
filosoficamente relevantes, diálogo no que detectar e
evitar modos dogmáticos, falaces e nesgados de
soster opinións e hipóteses, recoñecendo a
importancia da cooperación, o compromiso coa
busca da verdade, o respecto á pluralidade e o
rexeitamento de toda actitude discriminatoria ou
arbitraria, aplicando os devanditos principios á
práctica argumentativa e ao diálogo cos demais.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no traballo.

CA1.5 - Xerar unha concepción complexa e non
dogmática do que supón a filosofía como saber
fundamental, crítico e universal, distinguíndoo
doutros saberes e actividades humanas, e valorando
a súa vixencia no momento actual, comprendendo
os pensamentos sobre o momento actual como froito
dun proceso dinámico e sempre aberto de reflexión
e diálogo filosófico.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no traballo.

CA1.6 - Adquirir e demostrar un coñecemento
significativo das ideas e teorías filosóficas sobre o
ser humano, o fundamento, valor e sentido da súa
existencia e a súa realidade, dalgunhas das máis
importantes pensadoras e pensadores da historia,
mediante a aplicación e a análise crítica daquelas no
contexto da práctica individual ou colectiva da
indagación filosófica.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no traballo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.7 - Analizar problemas éticos e políticos
fundamentais e de actualidade mediante a
exposición crítica e dialéctica de distintas posicións
filosoficamente pertinentes na súa interpretación e
resolución, desenvolvendo así o xuízo propio e a
autonomía moral, mediante a análise filosófica dos
devanditos problemas, considerando as distintas
posicións en disputa, e elaborando, argumentando,
expoñendo e sometendo ao diálogo cos demais as
propias teses respecto diso.

Demostra ter coñecementos axetiados
sobre o tema e aplica correctamente os
procedementos que se lle pide. Non hai
erros graves no traballo.

TI 40

CA1.1 - Recoñecer a radicalidade e transcendencia
dos problemas filosóficos mediante o seu
recoñecemento, análise e reformulación en textos e
outros medios de expresión, tanto filosóficos como
literarios, históricos, científicos, artísticos ou
relativos a calquera outro ámbito cultural.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade de clase.

CA1.2 - Afrontar cuestións e problemas complexos,
de carácter fundamental e de actualidade, de modo
interdisciplinario, sistemático e creativo, utilizando
conceptos, ideas e procedementos provenientes de
distintos campos do saber, e orientándoos e
articulándoos criticamente desde unha perspectiva
filosófica.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade de clase.

CA1.3 - Demostrar un coñecemento práctico dos
procedementos elementais da investigación
filosófica e desenvolver unha actitude indagadora,
autónoma e activa no ámbito da reflexión filosófica,
a través de tarefas como a identificación de fontes
fiables, a procura eficiente e segura de información,
e a correcta organización, deseño, análise,
interpretación, avaliación, produción e comunicación
desta, tanto dixitalmente como a través de medios
máis tradicionais en forma de produtos orixinais,
tales como traballos de investigación, disertacións,
comentarios de texto ou outros discursos
argumentativos, orais e escritos, sobre cuestións e
problemas filosóficos, demostrando un uso correcto
de normas e pautas lóxicas, retóricas e
argumentativas.

Realiza correctamente a tafera indicada:
segue todos os pasos en non comete
erros graves na actividade de clase.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A reflexión filosófica sobre a propia filosofía. O problema filosófico da definición de filosofía.

- Características da filosofía.

- Concepcións da filosofía.

- A tradición filosófica.

- Breve síntese das grandes épocas históricas da filosofía.

- A variedade de intereses, temas e perspectivas empregadas no facer filosófico.
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Contidos

- As ausencias de colectivos e as posibles discriminacións que cuestionan a tradición.

- Filosofía e condición social: a discriminación social.

- Filosofía e xénero: a discriminación da muller na historia da filosofía.

- Filosofía e eurocentrismo: a discriminación étnico-cultural.

- A filosofía como saber.

- A filosofía como experiencia humana. A necesidade humana de lle dar sentido racional á realidade, ás nosas
accións e ao noso ser social.

- Filosofía e infancia: a infancia como momento propicio para a experiencia filosófica.

- Comparación con outros campos do saber: mitoloxía, relixión, ciencia, saber común, razón poética.

- As grandes subdisciplinas da filosofía: os saberes filosóficos tradicionais.

- Os métodos da filosofía.

- O traballo filosófico.

- Uso e análise crítico de fontes.

- O traballo con textos filosóficos: comprensión e interpretación.

- O traballo con materiais non filosóficos: a identificación de problemas filosóficos.

- A argumentación sólida como base do pensamento e o diálogo filosóficos.

- A investigación e a disertación filosóficas.

- O sentido da filosofía no século XXI.

- Sentido e finalidade da filosofía.

- A vixencia da reflexión filosófica ante os retos do século XXI.

- Novos temas e áreas actuais de investigación filosófica.

- O ser humano como suxeito da experiencia filosófica e como obxecto principal da reflexión filosófica.

- As grandes concepcións filosóficas sobre o ser humano.

- A filosofía e a existencia humana.

- O debate sobre a xénese e a definición da natureza humana.

- A especificidade natural do Homo sapiens.

- Os condicionantes históricos, sociais e culturais que nos fan ser como somos.

- Personalidade e identidade persoal.

- A estrutura psicosomática da personalidade.

- Ámbitos do psiquismo: sensibilidade, emotividade, desexos, volición e facultades cognitivas.
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Contidos

- Consciencia e linguaxe.

- O problema da identidade persoal: tipos e modos de identidade.

- Máis alá dos límites humanos. A especulación sobre o transhumanismo.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo,
traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de comentario e análise de texto e definición conceptual.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente
condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de
cada unha.

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e que estas
comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel
(analíticas, explicativas e interpretativas).

Criterios metodolóxicos:

En relación co exposto anteriormente, o traballo na aula  de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

1. Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas
capacidades intelectuais propias da etapa.

2. Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

3.  Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado na dinámica  xeral  da  aula,  combinando estratexias  que
propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.

4. Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.

5. Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, mostrando a relación entre os
contidos das materias impartidas: filosofía, psicoloxía e ética e filosofía do Dereito cas outras disciplinas doutras
áreas.

6. Rigor e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e  interpretativas)

Criterios para a selección das actividades:

Propóñense actividades de diverso tipo seguindo os criterios que se enumeran a continuación:

1. Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmos, utilizando diversas estratexias.

2. Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a
xustificar as afirmacións ou as actuacións.

3. Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos.

4. Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer.

5. Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes,  películas e
outros documentos), desenvolver actitudes que colaboren na formación humana e atender á diversidade na aula
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(teñen distinto grao de dificultade).

6. Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade.

7. Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co
seu medio.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Lecturas para posibles traballos

Lectura obrigatoria.

1ª Avaliación

Elexir unha das seguintes lecturas:

1. Alan de Botton: Las consolaciones de la filosofia. Ed. Taurus. (caps. 1 ao 3)

2. Tomas Moro: Utopía (2ª parte). Alianza editorial.

3 . Victoria Camps. El siglo de las mujeres. Cátedra

Lecturas voluntarias.

1 . Oscar Wilde:  El retrato de Dorian Grey

2. Marjane Satrapi: Persépolis

3. Gay Delisle:  Pyong yang,

4. Jostein Gaarder: El mundo de Sophia, ed Siruela. (capítulos a consensuar)

5. Margaret Atwoo: El cuento de la criada. (PDF)

6. Ray Bradbury: Farenheit 451 (PDF)

7. Orwell, G.: 1984 (PDF)

8. Huxley, Adolf: Un mundo feliz (PDF)

9. W.Golding. El señor de las moscas. Ed alianza.

10. Iván Solana Mateo. Sócrates, el buen ciudadano. Ed Rompecabezas.

11. Marcos Chicot: El asesinato de Sócrates

12. Marcos Chicot: El asesinato de Pitágoras

13. José Saramago:  La caverna

Películas voluntarias
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1. El show de Truman, Peter Weir

2. El crisol, de Nicholas Hytner.

3 . Minority report, Steven Spielberg

4. Persépolis, dirixida por Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi.

5 . American history X, Tony Kaye

6. Capitan Fantastic, Matt Ross

7. Inside job, Charles Ferguson

2ª AVALIACIÓN

Lectura obrigatoria.

1. Onfray, Michel: Antimanual de filosofía. Ed.  Edaf (Parte 3: ¿Qué podemos saber?); Edaf (Parte 2: ¿Cómo convivir
juntos?)

Lecturas voluntarias

1. Nietzsche: Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral

2. Campanella: La ciudad del sol. (PDF)

3. Víctor Gómez Pin: Pitágoras: En la infancia de la filosofía. Ed Shackleton books

4. Strathern, Paul: Foucault en 90 minutos, Ed Siglo Veintiuno

5. Strathern, Berkeley en 90 minutos, Ed Siglo Veintiuno

6. Strathern, Paul: Leibniz en 90 minutos, Ed Siglo Veintiuno

7. Moro, Tomas: Utopía (2ª parte, (PDF)

9. De Botton, Alain: Las consolaciones de la Filosofía. Ed. Taurus. (do 4 ao 6)

10. Pérez de Laborda: La ciencia contempóranea y sus implicaciones filosóficas, Ed Cincel. (Capítulos do 1 ao 4)

11. Platon: República (2 capítulos; (PDF)

12. Juan Luís Arsuaga: El collar del Neandertal

13. Juan Luís Arsuaga: El enigma de la esfinge

14. Jean M. Auel : El clan del oso cavernario

17. Tuivai de Tiavea: Los papalagi

3ª AVALIACIÓN

Lectura obrigatoria.

1 . Onfray, Michel: Antimanual de filosofía. Ed.  Edaf (Parte 1: ¿Qué es el hombre?)
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Lecturas voluntarias.

1 . P. Vandenberg : La maldición de Copérnico

2. J.L. Corral: El salón dorado.

3. C. Clemente: El viaje de Teo.

4. J. Carlos Somoza: La caverna de las ideas.

5. Ph. Kerr: El infierno digital.

6 . Camus, A.: El extranjero.

7 . Voltaire: Cándido.

8. Eric Fromm: El arte de amar.

9 . Stephen Hawking: Historia del tiempo.

10. B.F. Skinner: Walden dos.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nas primeiras semanas do curso avaliarase mediante cuestións escritas ou de xeito oral o nivel nas competencias
básicas, da motivación inicial, o grao de comprensión lectora, análise e resolución de problemas, así como o grao de
coñecementos nas materias do departamento. Empregarase tamén como ferramenta o debate e o traballo con
textos.

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso escolar e debe comprender:

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.

b)  Detección  das  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridas  e  a  elemento  correspondencia  coa  falta  do
desenvolvemento das correspondentes competencias clave.

c) Con¿ecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións de actuación
por parte do profesorado.

Como actividades de detección de coñecementos previos pódense utilizar:

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado, co fin de facilitar unha
idea precisa sobre de onde se parte.

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade,
tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas.

- Introdución de cada aspecto teórico aténdose ao seu contexto e á súa importancia para temas actuais e
cotiáns, sempre que iso sexa posible.

Como actividades de consolidación suxerimos:

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os
contidos teóricos, culturais e léxicos traballados na unidade.
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- Traballo cos textos complementarios de cada unidade para asentar e consolidar os coñecementos adquiridos.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

17

UD 2

17

UD 3

17

UD 4

16

UD 5

16

UD 6

17

Total

100

Proba
escrita 60 68 60 60 40 60 58

Táboa de
indicadores 40 32 40 40 60 40 42

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os criterios de avaliación serán os que propón o Decreto que establece o currículo de Bacharelato xa que se atopan
en consonancia cos obxectivos e cos contidos propostos previamente. Poden resumirse nos seguintes puntos:

1. Recoller e integrar información a través dos diversos medios acerca dos problemas, conceptos e teorías específicos
propostos para cada bloque temático. Así, como lelos e analizalos tanto oralmente como por escrito. Este criterio
pretende avaliar a capacidade para incorporar información, de forma autónoma. O grao de competencia lectora e
outras destrezas intelectuais como a capacidade de análise e síntese.

2. Identificar e expoñer, tanto de forma oral como escrita, os problemas, conceptos e teorías propostos, utilizando o
vocabulario específico. Con este criterio trátase de comprobar o nivel de comprensión dos problemas e teorías
analizadas e o grao de incorporación significativa do vocabulario novo.

3. Debater e argumentar de xeito que se incorporen os conceptos e teorías á análise da vida real. Con este criterio
poderase avaliar o grao de destreza e coherencia argumentativa mantendo o respecto ás diferentes opinións, así
como o grao de funcionalidade dos conceptos adquiridos. O alumnado deberá adquirir as seguintes destrezas:

- Analizar e comentar textos de carácter filosófico, detectando neles o tema de que trata, os valores e as ideas
que transmite, contextualizalas e relacionalas con outras abordadas anteriormente.

- Reflexionar de forma crítica sobre mensaxes orais, escritos e transmitidos a través dun medio audiovisual.

- Elaborar traballos individuais (traballos monográficos, de síntese,etc), utilizando diversas fontes, aprendendo
a buscar, seleccionar e sintetizar a información.

- Argumentar  con  coherencia,  utilizando  o  diálogo  como  vehículo  tanto  para  expresar  e  defender
racionalmente o propio punto de vista como para contrastalo con outros.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Tendo en conta o principio de atención á diversidade do alumnado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos,
motivación etc.),  a avaliación continua usará unha pluralidade de métodos e de instrumentos, procurando non
reducila só á proba escrita tradicional. Entre estes instrumentos podemos citar os seguintes:

- Observación sistemática da vida da aula: valorando o grao de participación, traballo diario así como o grao de
implicación nas tarefas de clase, intervencións orais, exposicións de informacións específicas, etc.

-   Elaboración de traballos: en grupo ou individuais utilizando algún soporte informático. Procuras en Internet sobre

Criterios de cualificación:
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os contidos de investigación utilizando diversas ferramentas informáticas (blogs, redes sociais, presentación de
diapositivas ou recursos multimedia para a desenvolvemento dos traballos individuais. Serán entregados no prazo
acordado.

-  Lecturas  de  libros  de  carácter  voluntario:  nas  primeiras  semanas  de  clase  entregarase  un  listado  de  libros
recomendados  polo  Departamento.  Se  así  o  decide  o  profesorado  as  lecturas  serán  de  capítulos  de  libros
seleccionados polo Departamento. Terán traballos voluntarios a entregar nas datas pautadas pola profesora.

- Exposicións: sobre algúns dos contidos traballados

- Probas escritas: realizarase como mínimo unha proba por avaliación.

Nas probas escritas,  xunto as  preguntas  teóricas,  pode haber  un texto.  De ser  así,  o  alumnado identificará  a
problemática que se presenta, relacionando o seu contido con coñecementos adquiridos, provenientes de calquera
ámbito cultural. Mostrará o grao de comprensión dos problemas filosóficos deseñados. Esta comprensión requirirá
estruturar o texto; captar as ideas principais; sinalar as razóns ou argumentos que as avalan e sustentan; aclarar os
conceptos  mais  importantes¿Por  último relacionará  o  texto  ca  actualidade e  cos  temas explicados na materia.

A puntuación do texto levarase a cabo tendo en conta os seguintes apartados:

1. Identificación do tema do texto

2. Explicación da temática do texto, identificando as ideas principais.

3 . Comentario do texto, relacionando a súa temática cos contidos asimilados polo alumnado

Procurarase  que  os  textos  e  os  exercicios  propostos  sexan  suficientemente  claros,  comprensibles  e  de  fácil
estruturación, de modo que o alumnado, atendendo os obxectivos propostos, mostre a súa madureza e capacidade
de análise

Criterios de recuperación:

O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos debe:

a. En caso de que o profesorado o estime oportuno fará aqueles traballos  que non fixo ou que fixo mal e corrixirá o
caderno.

b. En caso de que o profesorado o estime oportuno fará exame de recuperación.

c.  Deberá volver a traballar os contidos conceptuais ou mellorar os procedimentais si esa é a súa insuficiencia.

Para superar a recuperación deberá obter como mínimo un  5. Non se fai media con menos dun 4 a menos que a
profesora o considere oportuno.

O alumnado que non obteña nas avaliacións e recuperacións a cualificación de 5 realizará un exame final da materia
ou un traballo, segundo o considere o profesorado, sobre os mínimos esixibles da programación. Na proba final
deberá obter un mínimo de 5. A nota final será o resultado da media ponderada das avaliación.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Entendemos a avaliación como un proceso continuo e formativo. A recuperación formará parte dese proceso. Pode
optarse por unha destas modalidades de recuperación:

a . Despois de cada avaliación farase unha recuperación que consistirá nunha proba escrita ou traballo no que
deberá obter un 5 de puntuación sobre 10.

b. Realizar en xuño un exame final da materia sobre os mínimos esixibles da programación ou das partes nas
que a cualificación sun sexa 4. Na proba final deberá obter un  5.

Quedará exento da realización destas probas o alumnado que aprobe a materia por avaliacións. No caso de que o
alumno/a deba examinarse da materia dun ou dous trimestres, respectaranse as notas das avaliacións superadas e
calcularase a  a media, sempre que obtenga un 5 no exame final de recuperación. No exame final non se pode obter
máis de un 5 de nota.

No caso da convocatoria extraordinaria, a nota será a que o alumno/a obteña nunha única proba escrita que versará
sobre os contidos mínimos de toda a materia. Para aprobar a materia deberá obter unha cualificación de 5 sobre 10.

6. Medidas de atención á diversidade

Atenderase en todo momento á diversidade de interese, capacidades, necesidades, motivacións do alumnado.

- En contidos: os alumnos e alumnas con dificultades de seguimento, deben ao menos alcanzar os que se consideran
contidos mínimos na materia.

- Nas actividades: serán variadas e diversas, co fin de facer un seguimento de cada alumno e alumna e as súas
posibilidades. Desde as de reforzo ás de ampliación.

- En metodoloxía: nas exposicións  tratarase de incidir no máis destacado, facer repasos...,  no traballo realizar
distintos tipos de agrupamento co fin de buscar solucións as súas dificultades.

- Na avaliación: distintas cuestións nas probas escritas, e diversidade de mecanismos de recuperación.

En canto aos alumnos e alumnas de diversificación curricular e educación especial, no caso de telos, realizarase un
especial seguimento dos seus avances na asimilación dos contidos. Con eles poderanse poñer en práctica as medidas
anteriores. Os alumnos e alumnas de educación especial, dadas as súas características, avaliaranse seguindo de
cerca os criterios establecidos polo Departamento de Orientación, polo tanto, non terán que dar conta dos contidos
mínimos, e adaptarase ao temario á medida das súas posibilidades.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Visionado co ceo e da lúa cun telescopio. Fora do horario.-  Asistencia  a  unha  observación  astronómica  coa
agrupación ÌO

Co tema Migración e Xustiza global. Se quedamos finalistas, o
grupo  da  persoa  seleccionada  asiste  á  defensa  do  seu
traballo na Facultade de Filosofía.

- Participación na Olimpíada Filosófica de Galicia

Imaxinaria. A arte e a ilustración.Imaxinaria. A arte e a ilustración.

Na sede de A Fundación, en A Coruña. Visitas comentadas e
obradoiro.

AI: MORE THAN HUMAN

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

 Superación dos contidos mínimos esixibles polo 70 % do alumnado.

 Impartir o 80% da materia

Ademais. Informarase regularmente ao alumnado sobre calquera tema referido á marcha do curso durante as sesión
de clase. Para outros asuntos, dispoñen da hora de atención a país e alumnos/as. Os profesores deste departamento
están sempre dispostos a colaborar cos outros titores e titoras no que sexa preciso.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Durante o ano académico farase un seguimento  da programación, e ó final de cada avaliación farase unha valoración
en tanto por cento de unidades dadas con respecto ás programadas no trimestre. En reunión de departamento
acordarase  una  solución  para  poder  dar  toda  a  programación  prevista.  Con  todos  estes  datos  elaborarase  a
programación da materia para o seguinte ano académico.

9. Outros apartados
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