
 Contidos mínimos e criterios de avaliación Historia Filosofía 2 Bacharelato  

 

IES RICARDO MELLA Prof: César García Jordán 

Historia Filosofía 2º BACH 

CGJordán 

IES Ricardo Mella   2017-2018 

 

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2 BACHARELATO: CONTIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN TRANSVERSAIS A TODO O TEMARIO DE HISTORIA DA 

FILOSOFÍA DE 2.º DE BACHARELATO: 

  1. Realizar a análise de fragmentos dos textos máis relevantes da Historia da Filosofía e ser capaz 

de transferir os coñecementos a outros autores ou problemas. 

  2. Argumentar con claridade e capacidade crítica, oralmente e por escrito, as súas propias 

opinións sobre os problemas fundamentais da filosofía, dialogando de xeito razoado con outras 

posicións diferentes. 

  3. Aplicar adecuadamente as ferramentas e os procedementos do traballo intelectual á 

aprendizaxe da filosofía, realizando traballos de organización e investigación dos contidos. 

  4. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación na realización e exposición dos 

traballos de investigación filosófica. 

 

Por unidades: 
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TEMA 1: O NACEMENTO DA FILOSOFÍA EN GRECIA 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  O nacemento da filosofía 

en Grecia. O comezo da 

filosofía grega. A evolución da 

filosofía presocrática.  

Mito, Logos, Physis, Arjé 

 

Tales, Heráclito, Pitágopras, 

Empédocles Atomistas 

O xiro antropolóxico 

Sócrates, Protágoras, Górxias 

Os grandes sistemas da 

filosofía grega e romana. Os 

sofistas e Sócrates. Platón e 

Aristóteles. A filosofía 

durante o helenismo e o 

imperio romano. 

-   

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e relacionalo coa filosofía 

presocrática, e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e dos sofistas. 

  1.1.  Explica e comprende as 

principais etapas de formación da 

filosofía na antiga Grecia.  

. Distingue o relativismo moral, o 

escepticismo, o convencionalismo e 

o intelectualismo moral socrático 

 

-Expone la aparición da Filosofía 

fronte o Mito 

Identifica autores presocráticos y 

sus propuestas: Tales, Heráclito, 

Pitágopras, Empédocles Atomistas 

 

 

UNIDAD 2 PLATÓN 

Descrición da unidade 

Esta segunda unidade trata da filosofía de Platón, e supón a primeira unidade sobre un autor do 

temario. Nela encontramos unha actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica de Platón. 

O contido teórico estrutúrase en catro epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe 

cunha batería de textos para comentar. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   
-  Introdución. Platón: Vida e 

obra. 

-  A metafísica dualista. 

Explicación do dualismo nas 

súas versións epistemolóxica, 

ontolóxica e antropolóxica. 

-  O coñecemento e a 

realidade. Exposición da 

teoría das ideas, da ontoloxía 

xerarquizada de Platón, os 

problemas da teoría das 

ideas, as formas de 

coñecemento, a teoría da 

reminiscencia e os símiles da 

liña e da caverna. 

-  O ser humano: ética e 

educación. Presentación da 

psicoloxía e da antropoloxía 

de Platón. Intelectualismo 

ético e virtudes da alma. 

Teoría da educación e etapas 

educativas. 

-   

 

 

 

A política. Explicación dos 

principios básicos da filosofía 

política de Platón: teoría do 

filósofo-gobernante, clases e 

  1.  Coñecer a orixe da filosofía en 

Grecia e comprender o primeiro 

gran sistema filosófico, o idealismo 

de Platón. 

  1.1.  Utiliza conceptos de Platón, 

como idea, mundo sensible, mundo 

intelixible, ben, razón, doxa, 

episteme, universal, absoluto, 

dualismo, reminiscencia, 

transmigración, mimesis, methexis, 

virtude e xustiza, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

  2.  Analizar a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

  2.1.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Platón, 

analizando a relación entre 

realidade e coñecemento, a 

concepción dualista do ser humano 

e a dimensión antropolóxica e 

política da virtude. 

  3.  Relacionar a Platón coa filosofía 

presocrática e o xiro antropolóxico 

de Sócrates e os sofistas, valorando 

a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Grecia 

antiga e apreciando criticamente o 

seu discurso. 

  3.1.  Distingue as respostas da 

corrente presocrática en relación 

coa orixe do cosmos, os conceptos 

fundamentais da dialéctica de 

Sócrates e o convencionalismo 

democrático e o relativismo moral 

dos sofistas, identificando os 

problemas da filosofía antiga e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Platón. 
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funcións sociais, teoría da 

xustiza e formas de goberno. 

 

  3.2.  Respecta o esforzo da filosofía 

de Platón por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Grecia antiga, 

valorando o diálogo como método 

filosófico, o nacemento das utopías 

sociais, o sentido do gobernante-

filósofo ou a súa defensa da 

inclusión das mulleres na educación. 

UNIDADE 3 ARISTÓTELES 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata de ofrecer unha visión xeral da filosofía de Aristóteles. Nela encontramos unha 

actividade introdutoria, e logo unha presentación biográfica. O contido teórico estrutúrase en cinco 

epígrafes coas súas respectivas actividades. A unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   
-  Introdución: Aristóteles. 

Vida e obra.  

-  principais críticas á filosofía 

de Platón. 

-  Os principios do coñecer. 

Presentación dos principios 

da epistemoloxía aristotélica. 

-  A metafísica. Introdución á 

noción de substancia, á teoría 

das causas e ao hilemorfismo. 

-  Física e psicoloxía. Teoría 

do movemento e orde do 

universo. Psicoloxía: partes 

da alma e teoría do 

entendemento. 

-  Ética e política. 

  1.  Entender o sistema físico 

teleolóxico de Aristóteles. 

  1.1.  Utiliza con rigor conceptos do 

marco do pensamento de Aristóteles, 

como substancia, ciencia, metafísica, 

materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleoloxía, lugar natural, 

indución, dedución, abstracción, alma, 

monismo, felicidade e virtude entre 

outros. 

  2.  Examinar a súa 

concepción da metafísica e a 

teoría do coñecemento. 

  2.1.  Comprende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral coma 

na escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Aristóteles, examinando a 

súa concepción da metafísica e a física, o 

coñecemento, a ética eudemonística e a 

política, comparándoas coas teorías de 

Platón. 
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Eudemonismo, teoría das 

virtudes e filosofía política: 

análise das formas de 

goberno. 

  3.  Relacionar a filosofía de 

Aristóteles co pensamento 

de Platón, a física de 

Demócrito, valorando a súa 

influencia no 

desenvolvemento das ideas 

e os cambios socioculturais 

da Grecia Antiga e 

apreciando criticamente o 

seu discurso. 

  3.1.  Describe as respostas da física de 

Demócrito, identificando os problemas 

da filosofía antiga e relacionándoas coas 

solucións achegadas por Aristóteles. 

  4.  Comprender a ética 

eudemonista e a política de 

Aristóteles. 

  4.1.  Valora o esforzo da filosofía de 

Aristóteles por contribuír ao 

desenvolvemento do pensamento 

occidental, valorando positivamente a 

formulación científica das cuestións. 

 

 

 

 

UNIDADE 4: AGOSTIÑO DE HIPONA 

Descrición da unidade 

Esta unidade temática ocúpase da filosofía de Agostiño de Hipona. De acordo coa estrutura xeral, 

encontramos unha actividade inicial, unha introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos 

principais eixes temáticos. Como nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para 

comentar. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   -  Introdución: Agostiño de 

Hipona. Vida e obra. 

-  Crer para comprender. 

  1.  Explicar a orixe do pensamento 

cristián e o seu encontro coa 

filosofía. 

  1.1.  Explica o encontro da 

filosofía e a relixión cristiá nas súas 

orixes, a través das teses centrais 

do pensamento de Agostiño de 
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Platonismo e cristianismo. 

Filosofía, ciencia e sabedoría. 

Tipos de coñecemento. 

-  O mal, o ser humano e a 

historia. A creación do 

mundo e do ser humano. A 

liberdade e o mal. A historia e 

a dialéctica das dúas cidades. 

Hipona. 

  3.  Comprender a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 

  3.1.  Comprende a defensa da 

liberdade en Agostiño de Hipona. 

  4.  Explicar a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

  4.1.  Explica a visión do mal e da 

historia en Agostiño de Hipona. 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5 TOMÉ DE AQUINO 

Descrición da unidade 

Esta unidade trata da filosofía de Tomé de Aquino. Seguindo o esquema expositivo, nesta unidade 

abórdanse os principais temas da filosofía tomista. Así pois, encontramos unha actividade inicial, unha 

introdución biográfica ao autor e un desenvolvemento dos aspectos centrais do seu pensamento. Como 

nos outros casos, a unidade conclúe cunha batería de textos para comentar. 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Tomé de 

Aquino. Vida e obra. 

-  Fe e razón. O aristotelismo 

cristián. Filosofía, e teoloxía. 

-  Metafísica e teoría do 

  1.  Coñecer a síntese de Tomé de 

Aquino, relacionándoo co 

agustinismo, a filosofía árabe e 

xudía e o nominalismo, valorando a 

súa influencia no desenvolvemento 

das ideas e os cambios 

  1.1.  Define conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, fe, verdade, 

Deus, lei natural, lei positiva e 

precepto, entre outros, aplicándoos 

con rigor. 



 Contidos mínimos e criterios de avaliación Historia Filosofía 2 Bacharelato  

 

IES RICARDO MELLA Prof: César García Jordán 

coñecemento. Demostración 

da existencia de Deus 

Psicoloxía, ética e política. O 

ser humano. A lei moral e a 

lei positiva. 

socioculturais da Idade Media. 
  1.2.  Entende e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Tomé 

de Aquino, distinguindo a relación 

entre fe e razón, as vías de 

demostración da existencia de Deus 

e a lei moral, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga. 

  1.3.  Discrimina as respostas do 

agustinismo, identificando os 

problemas da filosofía medieval e 

relacionándoas coas solucións 

achegadas por Tomé de Aquino. 

 

 

UNIDADE 6 GUILLERME DE OCKHAM 

Descrición da unidade 

Esta sexta unidade aborda os principais aspectos da filosofía de Guillerme de Ockham. Ademais da 

actividade inicial e a introdución biográfica, ofrécense tres epígrafes coa contextualización da filosofía 

nominalista, a teoría do coñecemento e do significado, así como a psicoloxía, a ética e a crítica do poder 

político que formula Ockham. Ao final da unidade, preséntanse algúns textos complementarios para 

comentar e reforzar o aprendido. 

4CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  Introdución: Guillerme de 

Ockham. Vida e obra. 

  1.  Coñecer algunha das teorías 

centrais do pensamento de 

Guillerme de Ockham, cuxa 

  1.1.  Coñece as teses centrais do 

nominalismo de Guillerme de 

Ockham e a súa importancia para a 
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-  O horizonte dun 

pensamento novo. 

Nominalismo e tomismo. A 

reivindicación da experiencia 

e a observación. 

 

reflexión crítica supuxo a 

separación razón-fe, a 

independencia da Filosofía e o novo 

impulso para a ciencia.  

entrada na Modernidade. 

  1.2.  Entende a relación entre o 

tomismo e o nominalismo e o xiro 

de Ockham cara á experiencia e a 

observación. 

  1.3.  Coñece a interpretación dos 

universais e a teoría da suposición 

de Ockham. 

 

UNIDADE 7: INTRODUCIÓN Á FILOSOFÍA MODERNA 

Descrición da unidade 

Esta unidade é unha introdución ao pensamento moderno. En tanto que unidade introdutoria, ademais 

dun texto de presentación, componse dun eixe cronolóxico de presentación, e de catro grandes 

epígrafes con contidos teóricos que serven para contextualizar a filosofía dos principais autores do 

período en cuestión. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

   
-  Renacemento e 

Modernidade. Da Idade 

Media ao Renacemento. O 

humanismo. 

Antropocentrismo e 

naturalismo. A Reforma 

protestante. A revolución 

científica. 

-  O racionalismo. Principais 

ideas do racionalismo. 

Racionalismo e matemáticas. 

  1.  Comprender a importancia do 

xiro do pensamento occidental 

que anticipa a Modernidade, dado 

no Renacemento, valorando o 

novo humanismo, o 

antropocentrismo que enxalza a 

dignitas hominis, a investigación 

dos prexuízos do coñecemento 

por Francis Bacon, e as 

implicacións da revolución 

científica. 

  1.1.  Comprende a importancia 

intelectual do xiro de pensamento 

dado no Renacemento. 



 Contidos mínimos e criterios de avaliación Historia Filosofía 2 Bacharelato  

 

IES RICARDO MELLA Prof: César García Jordán 

O coñecemento e o método. 

-  O empirismo. 

Características fundamentais 

do empirismo. Empirismo e 

racionalismo. A reflexión 

sobre o método en Francis 

Bacon. O pensamento político 

dos empiristas.  

-  A Ilustración.  A confianza 

ilimitada na razón. As ideas 

distintivas do movemento 

ilustrado. A Ilustración en 

Europa.  

  2.  Entender as características da 

corrente racionalista. 

  2.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do racionalismo. 

  3.  Coñecer as características da 

corrente empirista. 

  3.1.  Coñece e explica as ideas 

centrais do empirismo. 

  4.  Coñecer os principais ideais 

dos ilustrados. 

  4.1.  Comprende os ideais que 

impulsaron os ilustrados franceses. 

 

UNIDADE 9: DESCARTES 

Descrición da unidade 

Nesta unidade abórdase a filosofía de Descartes, o iniciador da teoría moderna do coñecemento. En 

primeiro lugar, preséntase unha actividade inicial baseada nun texto do Discurso do método. A 

continuación, encontramos unha presentación da biografía de Descartes. O contido distribúese en tres 

apartados teóricos: o nacemento do racionalismo, a dúbida metódica e o cogito, e o ser humano, a 

liberdade e a moral. Para pechar a unidade preséntanse algúns textos complementarios para comentar 

e reforzar o aprendido. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Descartes. 

Vida e obra. 

-  O nacemento do 

racionalismo.  A influencia da 

ciencia moderna. Un método 

  1.  Entender as características da 

corrente racionalista afondando 

no pensamento de Descartes, 

distinguindo o coñecemento 

metódico e a súa relación coa 

  Identifica conceptos do racionalismo 

cartesiano como razón, certeza, 

método, dúbida, hipótese, cogito, 

idea, substancia e subxectivismo entre 

outros, aplicándoos con rigor. 
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seguro para a ciencia. 

-  A dúbida metódica e o 

cogito. O proceso da dúbida e 

os seus motivos. A primeira 

verdade: «Penso, logo 

existo». A teoría das 

substancias. As ideas e as 

súas clases. Argumentos 

sobre a existencia de Deus.   

-  O ser humano, a liberdade 

e a moral. Alma e corpo: o 

dualismo antropolóxico. A 

liberdade. A moral e as 

paixóns. 

realidade, o cogito e o dualismo 

no ser humano, relacionándoo 

coa filosofía humanista e o 

monismo de Spinoza, valorando a 

súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e apreciando 

criticamente o seu discurso. 

  Comprende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como na escrita, 

as teorías fundamentais da filosofía de 

Descartes, analizando o método e a 

relación entre coñecemento e 

realidade a partir do cogito e o 

dualismo en ser humano, 

comparándoas coas teorías da filosofía 

antiga e medieval. 

 Estima o esforzo da filosofía de 

Descartes por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e os 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna, valorando positivamente a 

universalidade da razón cartesiana. 

UNIDADE 10: LOCKE E HUME 

Descrición da unidade 

Esta unidade introdúcenos na filosofía do empirismo británico, particularmente no pensamento de 

Locke e de Hume. A actividade inicial consiste nunhas preguntas sobre un texto de Hume no que analiza 

a idea de causalidade. O contido distribúese en tres apartados teóricos: o empirismo de Locke, o 

fenomenismo e o escepticismo en Hume, e a moral e a filosofía política de ambos os dous. Para pechar a 

unidade preséntanse algúns textos complementarios para comentar e reforzar o aprendido. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   



 Contidos mínimos e criterios de avaliación Historia Filosofía 2 Bacharelato  

 

IES RICARDO MELLA Prof: César García Jordán 

-  Introdución: Locke e Hume. 

Vida e obra. 

-  O empirismo de Locke.  As 

ideas e as súas clases. A 

crítica á noción de substancia. 

Esencia nominal e esencia 

real. O problema da 

identidade persoal.  

-  Fenomenismo e 

escepticismo en Hume. 

Impresións e ideas. O espazo 

e o tempo. A semellanza. A 

explicación psicolóxica do eu. 

A crítica ao principio de 

causalidade. A negación da 

identidade persoal.   

-  A moral e a política en 

Locke e en Hume. 

Liberalismo e contrato social. 

Sociedade civil e división de 

poderes en Locke. 

  1.  Coñecer as características da 

corrente empirista afondando no 

pensamento de Hume, analizando 

os principios e elementos do 

coñecemento, respecto á verdade, 

as críticas á causalidade e a 

substancia e a defensa do 

emotivismo moral, relacionándoo 

co liberalismo político de Locke, 

identificando a súa influencia no 

desenvolvemento das ideas e dos 

cambios socioculturais da Idade 

Moderna e valorando criticamente 

o seu discurso. 

  Utiliza conceptos de Hume, como 

escepticismo, crítica, experiencia, 

percepción, inmanencia, 

asociación, impresións, ideas, 

hábito, contradición, causa, crenza, 

sentimento, mérito, utilidade, 

felicidade, contrato social, 

liberdade e deber, entre outros, 

usándoos con rigor. 

  Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como na 

escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Hume, distinguindo os 

principios e elementos do 

coñecemento, respecto á verdade, 

a crítica á causalidade e á 

substancia e o emotivismo moral, 

comparándoas coas teorías da 

filosofía antiga, medieval e co 

racionalismo moderno. 

  1.3.  Coñece e explica as ideas 

centrais do liberalismo político de 

Locke, identificando os problemas 

da filosofía moderna e 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Hume. 

 

UNIDADE 12: KANT 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta unha panorámica da filosofía de Kant. A unidade arranca cunha actividade sobre 

un texto que expón a concepción da filosofía segundo Kant. Despois disto, encontramos unha 

introdución á vida e a obra do filósofo de Königsberg. A unidade divídese en catro apartados: o primeiro 

sobre o xiro copernicano, o segundo centrado na teoría do coñecemento, o terceiro ocúpase da filosofía 

práctica e o último trata da antropoloxía, a relixión e a historia. Finalmente, temos catro textos 

complementarios para analizar e comentar. 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables 

   -  Introdución: Kant. Vida e 

obra. 

-  O xiro copernicano 

kantiano. A filosofía 

precrítica de Kant. É posible a 

metafísica como ciencia? 

-  A teoría do coñecemento: 

que podo saber? Xuízos 

analíticos e sintéticos: a priori 

e a posteriori. As facultades e 

o proceso de coñecemento. A 

distinción entre fenómeno e 

nóumeno ou cousa en si. A 

dialéctica da razón pura. 

-  Filosofía práctica: a ética 

formal de Kant. Aspectos 

esenciais da ética kantiana. 

Os imperativos morais: o 

imperativo categórico. 

Autonomía e heteronomía 

morais. Legalidade e 

moralidade. 

-  A filosofía da historia e da 

relixión. A filosofía da 

relixión. A filosofía da 

historia. Antropoloxía 

filosófica: que é o ser 

humano? 

  Comprender o idealismo crítico de 

Kant, analizando o coñecemento 

transcendental, a lei moral e a paz 

perpetua, relacionándoo co 

racionalismo de Descartes, o 

empirismo de Hume e a filosofía 

ilustrada de Rousseau, valorando a 

súa influencia no desenvolvemento 

das ideas e os cambios 

socioculturais da Idade Moderna. 

   Aplica conceptos de Kant, como 

sensibilidade, entendemento, razón, 

crítica, transcendental, ciencia, innato, 

xuízo, a priori, a posteriori, facultade, 

intuición, categoría, ilusión 

transcendental, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, 

imperativo, categórico, autonomía, 

postulado, liberdade, dignidade, 

persoa, paz e pacto, entre outros, 

utilizándoos con rigor. 

 Entende e explica con claridade, 

tanto na linguaxe oral como na 

escrita, as teorías fundamentais da 

filosofía de Kant, analizando as 

facultades e os límites do 

coñecemento, a lei moral e a paz 

perpetua, comparándoas coas teorías 

da filosofía antiga, medieval e 

moderna. 

 Relaciona a teoría política de 

Rousseau coas solucións achegadas 

por Kant. 

 Respecta o esforzo da filosofía de 

Kant por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Moderna, 

valorando positivamente a dignidade 

e a busca da paz entre as nacións. 
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UNIDADE14: MARX 

Descrición da unidade 

Esta unidade presenta a filosofía materialista de Marx. Como nos outros casos, a unidade arranca cunha 

actividade baseada nun texto sobre a visión do traballo de Marx. Despois encontramos unha introdución 

biográfica, e tras ela, os apartados sobre a novidade da filosofía de Marx, a súa concepción da 

sociedade, o problema da alienación e a súa teoría da historia. Para pechar a unidade ofrecemos catro 

textos complementarios para analizar. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 

COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

  

   
-  Introdución: Marx. Vida e 

obra. 

-  A novidade filosófica do 

marxismo. Unha nova versión 

do materialismo. A 

transformación do mundo. 

-  A estrutura material da 

sociedade. Infraestrutura e 

superestrutura. A 

infraestrutura económica. A 

superestrutura ideolóxica. 

-  A alienación e as súas 

clases. A noción de 

alienación. O proceso de 

alienación. Tipos de 

alienación. 

  1.  Entender o materialismo 

histórico de Marx, analizando a 

teoría do cambio social, a alienación 

e a crítica ás ideoloxías, 

relacionándoo co idealismo de 

Hegel e con Feuerbach, e 

identificando a influencia de Marx 

no desenvolvemento das ideas e os 

cambios sociais da Idade 

Contemporánea e valorando 

criticamente o seu discurso. 

  1.1.  Identifica conceptos de 

Marx, como dialéctica, 

materialismo histórico, praxe, 

alienación, infraestrutura, 

superestrutura, forzas produtivas, 

medios de produción, loita de 

clases, traballo, plusvalía e 

humanismo, entre outros, 

utilizándoos con rigor. 

  1.2.  Coñece e explica con 

claridade, tanto na linguaxe oral 

coma na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Marx, 

examinando o materialismo 

histórico, a crítica ao idealismo, á 

alienación, á ideoloxía, e a súa 

visión humanista do individuo. 

  1.3.  Identifica os problemas da 

filosofía contemporánea 

relacionándoos coas solucións 

achegadas por Marx. 

 


