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Introdución e contextualización

O IES San Tomé de Freixeiro é un centro localizado no municipio de Vigo, nun entorno eminentemente
urbano. O centro ofrece estudos de ESO, con catro liñas por nivel, e de Bacharelato, con cinco liñas por
nivel,  nas  modalidades  de  Ciencias  e  de  Humanidades  e  Ciencias  Sociais.  O  número  de  alumnos
matriculados no centro en setembro de 2016 pasa dos 800, o que pon de manifesto a enorme demanda
que ten a súa oferta educativa. 

Este ano é o primeiro que se ofrece a materia de Filosofía como específica para o alumnado de 4º de
ESO, ao ser o curso onde se pon en marcha a LOMCE neste nivel. No instituto formouse un grupo duns 25
alumnos, que escolleron a materia como optativa específica. Aínda que o currículo sexa moi semellante ao
clásico de Filosofía de 1º de Bacharelato, o feito de impartilo a un alumnado máis novo, e de distinto perfil
(varios  dos  matriculados  na  materia  escolleron  o  itinerario  de  ensinanzas  aplicadas,  orientado
principalmente aos estudos de Formación Profesional, nos que a materia de Filosofía nunca tivo cabida),
supoñen un motivo de preocupación para o docente encargado de impartir a materia.

A esta preocupación (que noutras circunstancias enfrontaríamos sendo conscientes do carácter de ensaio
deste ano, e que nos permitiría enfocar mellor a nosa estratexia didáctica para vindeiros cursos), súmase o
feito de que a materia de Filosofía, polo seu carácter de materia específica, pode ser elixida polos nosos
alumnos para realizar a avaliación final da Educación Secundaria Obrigatoria prevista na LOMCE, proba da
que pode depender en parte o seu futuro académico. Este feito obríganos a un altísimo nivel de esixencia,
para poder atender ao interese lexítimo do noso alumnado de acadar as competencias que lles permitan
superar con éxito esas probas, e esa esixencia conxuga mal co propósito de que este curso servise de ensaio
para orientarnos didácticamente no futuro. Non podemos arriscarnos aos posibles erros que todo ensaio
conleva. Por riba destas consideracións e problemas, engádese o feito de que aínda non se sabe en que vai
consistir a proba, pois o ministerio deuse de prazo ata o 30 de novembro para establecer o seu formato e
características. O que plantexamos nesta programación, polo tanto, está suxeito a cambios derivados desa
ordenanza, polo que o Departamento se reserva o dereito de variar esta programación didáctica á vista do
tipo de proba que, ao cabo, determine o Ministerio de Educación, tipo de proba para o que tentaremos
preparar do mellor xeito posible ao noso alumnado.

A materia de Filosofía de cuarto curso de ESO ten como unha das súas finalidades contribuír a dotar o
alumnado dunha capacidade básica de comprensión. Esta capacidade, arrancando da propia experiencia
humana, das vivencias, das inquedanzas e dos interrogantes que ela mesma suscita,  debe catapultar o
alumnado  ao  limiar  dunha  capacidade  de  crítica,  de  argumentación  e  síntese  que,  ademais  da  súa
exemplificación  filosófica,  poida  servirlle  para  desenvolverse  como  persoa  e  como  cidadán  ou  cidadá,
entendendo a radicalidade do saber filosófico como ferramenta de transformación e cambio. 

A  comprensión  de si  mesmo/a  e  do mundo en  que se  vive,  sen  esquecer  a  súa  vertente  histórica,
responde á dimensión teórica da filosofía como "preguntar radical" mediante a procura e tratamento dos
grandes interrogantes filosóficos. Xunto a iso, a materia debe proxectar unha dimensión práctica, incidindo
basicamente no fomento dunha actitude reflexiva e crítica que non acepte nada preconcibido, e dunha
capacidade de pensar que, a través da mediación dialóxica, sexa capaz de argumentar de forma coherente e
lóxica.  O  alumnado,  deste  xeito,  deberá  integrar  coherentemente  as  súas  ideas  e  as  súas  crenzas,
someténdoas á crítica e á visión doutras persoas para ser quen de alcanzar un pensamento autónomo que
integre os seus coñecementos e os seus valores, comprendendo a particularidade da filosofía como saber
radical e global.
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Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave.

 Filosofía  como  materia  potencia  o  desenvolvemento  das  competencias  sociais  e  cívicas,  por  estar
estreitamente vinculadas coa finalidade última de todo o seu proxecto. Pero nesa consecución precisa de
acudir  á  Competencia  en  Comunicación  Lingüística,  que  permite  ao  alumno  tanto  a  exposición  dun
pensamento rigoroso e claro coma o diálogo frutífero cos outros. A Competencia de Aprender a Aprender
maniféstase na obriga intrínseca do facer filosófico de xerar marcos de sentido cada vez máis complexos,
globais e enriquecedores que nos permitan tratar cunha realidade plástica, multifacética e omniabarcante,
realidade que provoca en nós a moi humana sensación de admiración. E nesa sensación a Filosofía non está
soa, a Matemática e a Ciencia nútrense da mesma fonte, e a competencia neses saberes cobra máis luz
cando os examinamos dende o saber que na orixe foi un con eles. Pero non chega a admiración. Con ela
aparece  a  curiosidade  que  só  se  satisfai  cando  polo  Sentido  de  Iniciativa  e  o  Espírito  Emprendedor
animámonos á acción, á creación, á innovación. O mesmo saber require de atrevemento, de ousadía, de
iniciativa,  como  nos  recorda  Kant.  A  Competencia  Dixital  capacita  aos  alumnos  para  o  uso  das  novas
tecnoloxías que serven para traballar coa materia mesma da razón: o sentido, que se presenta baixo as dúas
facetas da información e a comunicación. O percorrido da Filosofía, polos seus temas e pola súa historia,
brinda acceso, ao cabo, a un panorama de teorías, pensadores, correntes, ideas, argumentos, críticas e
preguntas que conforman a trama  onde se viñeron tecendo as Expresións Culturais que nos fan ser o que
somos.

Perfil competencial da materia.
Presentamos  un  cadro  que  recolle  o  perfil  competencial  da  materia,  relacionando  as  distintas

competencias clave cos estándares de aprendizaxe que serven como concreción dos criterios de avaliación.
O Departamento non vai incluir máis estándares que os fixados no Decreto 86/2015 do 25 de xuño. polo
que a notación dos estándares e a súa relación coas distintas competencias coincide coa atopada nese
documento.

Abreviatura Competencia clave

CCL Competencia en comunicación lingüística

CSC Competencias sociais e cívicas

CD Competencia dixital

CAA Competencia de aprender a aprender

CMCCT Competencia matemática e competencia en ciencias e tecnoloxía

CCEC Competencia en conciencia e expresións culturais

CSIEE Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor

A relación de estándares será a que aparece no epígrafe seguinte desta programación.
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Filosofía 4º ESO

Estándares 
avaliables 
relacionados coas 
competencias

CCL CSC CD CAA CMCCT CCEC CSIEE

FIB1.1.2
FIB1.2.2
FIB1.3.1
FIB1.5.1
FIB2.1.1
FIB2.2.1
FIB2.3.1
FIB2.4.1
FIB2.6.1
FIB2.7.1
FIB2.8.1

FIB2.10.1
FIB2.11.1
FIB2.12.1
FIB2.13.1
FIB2.14.1
FIB2.19.1
FIB2.20.1
FIB2.21.1
FIB3.1.1
FIB3.2.1
FIB3.8.1
FIB4.1.1
FIB4.1.2
FIB4.2.1
FIB4.4.2
FIB4.5.1
FIB5.1.1
FIB5.2.3
FIB5.4.2
FIB6.2.1
FIB6.4.1
FIB6.6.1
FIB6.7.1
FIB6.7.2
FIB6.8.1

FIB1.4.1
FIB2.12.1
FIB2.15.1
FIB2.18.2
FIB3.1.1
FIB3.4.1
FIB3.5.1
FIB3.6.1
FIB4.4.1
FIB4.4.2
FIB6.1.1
FIB6.1.2
FIB6.3.1
FIB6.4.1
FIB6.5.1

FIB6.11.1

FIB2.7.1
FIB2.15.1
FIB3.7.1
FIB3.9.1

FIB1.1.1
FIB1.5.1
FIB2.4.1
FIB2.6.1
FIB2.9.1

FIB2.10.1
FIB2.10.2
FIB2.13.1
FIB2.16.3
FIB2.17.1
FIB3.3.2
FIB3.6.1
FIB3.9.1
FIB4.3.1
FIB4.5.2
FIB5.2.1
FIB5.2.2
FIB6.7.1

FIB6.10.1
FIB6.11.1

FIB2.6.1
FIB5.2.1
FIB5.2.2
FIB5.3.1
FIB6.3.1
FIB6.6.1

FIB1.2.1
FIB1.3.1
FIB2.5.1

FIB2.16.1
FIB2.16.2
FIB2.18.1
FIB2.18.2
FIB3.2.1
FIB3.3.1
FIB3.3.2
FIB3.6.1
FIB3.9.1
FIB4.3.1
FIB5.1.2
FIB5.2.1
FIB5.4.1

FIB2.14.1
FIB2.21.1
FIB3.8.1
FIB4.5.2
FIB6.7.2
FIB6.8.1
FIB6.9.1

FIB6.10.2

Estándares avaliables, con criterios de avaliación, 
contidos e obxectivos das materias.

Obxectivos
Inclúense  nas  táboas  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  asociados  aos  distintos  criterios  de

avaliación  e  aos  contidos  tratados  neses  criterios.  Ao  mesmo  tempo,  tamén  se  inclúe  a  relación  de
obxectivos xerais da etapa directamente reacionados co acadamento deses criterios de avaliación, tal e
como todos estes apartados veñen recollidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Os
obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria, tamén recollidos nese Decreto, son os da seguinte lista,
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(na táboa refírese a eles pola letra correspondente desta listaxe):

a) Asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus  dereitos  no  respecto  ás
demais  persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación e  a  solidariedade  entre  as  persoas  e  os  grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.

b) Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de disciplina,  estudo e  traballo  individual  e  en equipo,  como
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos  e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como
calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como
coñecer e aplicar  os métodos para identificar os problemas en diversos  campos do coñecemento e da
experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua  galega  e  na  lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer,  valorar  e  respectar  os  aspectos  básicos  da  cultura  e  da  historia  propias  e  das  outras
persoas,  así  como o patrimonio artístico e  cultural.  Coñecer  mulleres  e  homes que realizaran achegas
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,  respectar  as
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  Coñecer e valorar a dimensión humana da
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,  utilizando
diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste
dereito.

o) Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como elemento  fundamental  para  o
mantemento  da  identidade  de  Galicia,  e  como medio  de  relación  interpersoal  e  expresión  de  riqueza
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cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Instrumentos de avaliación. Categorías, instrumentos e 
indicadores de logro.

Para cada estándar de avaliación a táboa introduce unha columna que especifica que instrumentos de
avaliación poden ser usados para comprobar o grao de adquisición de cada un dos estándares. Débese
entender que a columna sinala as distintas posibilidades que se lle presentan ao docente, non prescribindo
ningunha delas. A elección do instrumento concreto para cada estándar corresponderá ao docente, quen
terá que avaliar cal é o instrumento máis pertinente, atendendo ás circunstancias do grupo e do alumno
concreto (pois a elección dun ou outro instrumento permitirá a atención á diversidade do alumnado). 

Nas táboas quedarán reflectidos só as categorías xerais de instrumentos de avaliación. 

Este é o cadro de Categorías, procedementos e instrumentos de avaliación e indicadores de logro para
cada instrumento.

Categoría Instrumento ou procedemento
de avaliación Indicador de logro

Probas escritas

Preguntas tipo test de resposta múltiple
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL

Preguntas de autocompleción
Acreditan os coñecementos do alumno de xeito directo. 
Reforzan a CCL

Preguntan de desenvolvemento 
temático

Levan ao alumno a crear sínteses significativas do 
aprendido. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  
serán os seguintes:

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico

• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical

Comentario de texto con preguntas 
guiadas

Desenvolven a CCL e a CAA, ao ter que examinar e darlle 
sentido a un texto dende as teorías aprendidas. Neste nivel 
de ensino o Departamento entende que deben ser guiados,
deixando os comentarios libres para o nivel de Bacharelato.
Nestas probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
seguintes:

• Comprensión do texto, identificando as ideas e os
conceptos máis importantes, e relacionándoos co 
estudado.

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico

• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical

Traballos (Individuais e 
colectivos)

Pequenos ensaios Desenvolven no alumno a CCL, a CAA e, en moitos casos, a 
CD, permitindo que localice información, a filtre e a 
sintetice dun xeito significativo para él e para quen puidera 
lelo. Nestas probas os indicadores que se terán en conta, 
nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
seguintes:

• Coñecemento do tema e uso apropiado do léxico 
teórico
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• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical
• Corrección na presentación

Participación nos blogs

Desenvolve no alumno a CCL, a CSC e a CD, ao integralo nun
entorno discursivo dialóxico e virtual onde ten que primar o
respecto mutuo, nunca incompatible coa crítica razoada das
opinións alleas. Nestas probas os indicadores que se terán 
en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),
serán os seguintes:

• Coñecemento das posibilidades do medio
• Claridade expositiva e orde argumentativo nos 

posts creados
• Corrección ortográfica e gramatical
• Netiquette
• Capacidade dialóxica

Pequenos esquemas e mapas mentais

Desenvolve no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSIEE e a 
CMCCT, ao obrigalo a sintetizar ordeadamente a 
información da que dispón. Nestas probas os indicadores 
que se terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 
4 (excelente),  serán os seguintes:

• Dominio das aplicacións empregadas
• Coñecemento do tema e precisión no uso do seu 

léxico
• Boa estruturación, completude, sinxeleza e 

claridade do esquema, que o fan idóneo como 
material didáctico.

Creación de glosarios e wikis

Desenvolven no alumno a CCL, a CAA, a CD e a CSC, ao 
permitirlle formar parte dunha creación dixital colectiva 
onde o que prima é o rigor no uso do léxico e a 
intertextualidade. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente),  serán os seguintes:

• Coñecemento das posibilidades do medio
• Precisión conceptual.
• Claridade expositiva
• Capacidade de traballo conxunto
• Corrección ortográfica e conceptual

Creación de carteis

Desenvolve no alumno a CAA, a CCEC e a CSC, pois lles 
permiten xerar un produto cunha mensaxe que pretende 
ter repercusión social a partir da selección de información 
que poidan ter feito. Nestas probas os indicadores que se 
terán en conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 
(excelente),  serán os seguintes:

• Plasticidade e creatividade
• Claridade na mensaxe
• Harmonía entre imaxes e texto
• Corrección gramatical e léxica no tratamento dos 

temas

Creación de materiais multimedia Engade ao instrumento anterior a CD, permitindo ao 
alumno o acceso a outros códigos para transmitir a súa 
mensaxe. Traballaríase dun xeito colaborativo. Nestas 
probas os indicadores que se terán en conta, nunha 
gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  serán os 
seguintes:

• Plasticidade e creatividade
• Dominio das aplicacións empregadas
• Claridade na mensaxe
• Harmonía entre os distintos elementos
• Pertinencia do exposto
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• Capacidade de impacto

Exposicións orais

Dos mellores instrumentos para traballar a CCL, a CSC, a 
CAA e a CSIEE. O alumno vese obrigado a mellorar o seu 
entendemento do tema para poder transmitilo aos seus 
compañeiros. Nestas probas os indicadores que se terán en 
conta, nunha gradación de 1 (moi pobre) a 4 (excelente),  
serán os seguintes:

• Corrección nos contidos expostos
• Boa estruturación do discurso
• Fluencia e claridade na dicción
• Capacidade de resposta

Traballo na aula

Traballo na libreta da aula

Instrumento básico para comprobar a continuidade no 
traballo e o esforzo do alumno. Pode incluir exercicios de 
distintos tipos que traballen todas as competencias. Os 
elementos comúns a todo o traballo na libreta serán os 
seguintes:

• Realización dos traballos
• Claridade e limpeza
• Corrección nas respostas aos distintos tipos de 

exercicio.

Interese, comportamento e 
participación

Instrumento de evidencia directa. Os elementos que se 
valorarán serán:

• Comportamento adecuado e respectuoso
• Atención prestada as exposicións de docentes e 

compañeiros
• Traer o material de traballo
• Participación activa no deseenvolvemento das 

clases (preguntas, presentación de alternativas, 
….)

Debates

Como no caso das exposicións orais, os debates son 
instrumentos óptimos para avaliar a CCL, a CSC, a CAA e a 
CSIEE. Son máis efectivos se son o resultado do traballo de 
distintos grupos, pero tampouco renunciamos a debates 
puntuais que poidan xurdir na exposición dalgunha 
temática. Os elementos que se terán en conta para 
avalialos serán:

• Corrección nos contidos expostos
• Respecto as persoas coas que se debate e 

actitude crítica construtiva con respecto ás 
opinións propias e alleas.

• Fluencia e claridade na dicción
• Capacidade de chegar a puntos de acordo.

Páx. 9



Táboa
Filosofía. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1. A filosofía

b

e

f

h

B1.1. Conceptos do bloque "A filosofía": 
filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 
causa, monismo, dualismo, pluralismo, 
substancia, prexuízo, etc.

B1.2. Modos de pensar: coñecer, opinar, 
argumentar, interpretar, razoar, analizar, 
criticar, descubrir, crear.

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 
diferenciándoa doutros tipos de saberes que 
estudan aspectos concretos da realidade e do
individuo.

FIB1.1.1. Define e utiliza conceptos como 
filosofía, mito, logos, saber, opinión, 
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 
causa, monismo, dualismo, pluralismo, 
substancia ou prexuízo, e elabora un glosario 
con eles. 

• Proba escrita

• Traballo de Aula

FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 
argumentar, interpretar, razoar, analizar, 
criticar, descubrir e crear.

• Proba escrita

b

e

h

l

B1.3. Explicación racional (logos) e mitolóxica 
(mito).

B1.4. Comparativa de textos míticos e racionais 
ao respecto da cosmoxénese e a 
antropoxénese.

B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental 
(onde, cando e por que xorde), distinguíndoa 
dos saberes prerracionais, o mito e a maxia, 
en tanto que saber práctico, e comparándoa 
con algunhas características xerais das 
filosofías orientais.

FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a 
explicación racional e a mitolóxica, en 
comparación tamén con algunhas 
características xerais das filosofías orientais.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

• Traballo de Grupo

FIB1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos 
da formación do Cosmos e o ser humano, 
pertencentes ao campo mitolóxico e ao 
campo racional, e extrae semellanzas e 
diferenzas nas formulacións.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

h

l

B1.5. A pregunta polo arché nos presocráticos: 
solucións de Heráclito, Parménides e 
Demócrito.

B1.3. Identificar o primeiro interrogante 
filosófico da filosofía grega, a pregunta pola 
orixe, e coñecer as primeiras respostas dadas 
polos primeiros pensadores gregos.

FIB1.3.1. Describe as primeiras respostas 
presocráticas á pregunta polo arché, coñece 
os seus autores e reflexiona por escrito sobre 
as solucións de interpretación da realidade 
expostas por Heráclito, Parménides e 
Demócrito.

• Proba escrita
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

a

h

l

B1.6. O individuo e a polis en Sócrates e en 
Protágoras.

B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía 
no século V a.C., explicando algunhas das 
ideas centrais de Sócrates e de Protágoras, e 
reflexionando sobre a aplicación práctica da 
filosofía respecto ao individuo e a sociedade 
en que vive. 

FIB1.4.1. Compara a interpretación do ser 
humano e a sociedade defendida por 
Sócrates coa exposta por Protágoras, e 
argumenta a súa propia postura.

• Proba escrita

g

h

B1.7. A necesidade de dar sentido como 
consubstancial ao ser humano.

B1.5. Reflexionar e argumentar, de xeito escrita 
e oral, sobre o interese, especificamente 
humano, por entenderse a si mesmo e o que 
o rodea.

FIB1.5.1. Realiza pequenos ensaios, 
argumentando as súas opinións de xeito 
razoado, no que pretenda dar sentido a algún
conxunto de experiencias.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

h

l

B1.8. Funcións da filosofía nas súas vertentes 
teórica e práctica.

B1.6. Recoñecer as funcións da filosofía en 
tanto que saber crítico que aspira a 
fundamentar, analizar e argumentar sobre os 
problemas últimos da realidade, desde unha 
vertente tanto teórica como práctica.

FIB1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da 
filosofía segundo as súas funcionalidades.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

Bloque 2. Identidade persoal

b

d

h

B2.1.Conceptos do bloque "Identidade 
persoal": personalidade, temperamento, 
carácter, conciencia, inconsciencia, 
condutismo, cognitivismo, psicoloxía 
humanística, psicanálise, etc.

B2.1. Comprender a profundidade da pregunta 
"quen son?", coñecendo algunhas respostas 
dadas desde a psicoloxía e a filosofía, 
reflexionar e valorar a importancia de 
coñecerse a si mesmo/a, e expresalo por 
escrito.

FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como 
personalidade, temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciencia, condutismo, 
cognitivismo, psicoloxía humanística, 
psicanálise, e elabora un glosario con eses 
termos. 

• Proba escrita

h B2.2. A personalidade. B2.2. Definir o que é a personalidade, así como 
os principais conceptos relacionados con ela.

FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a 
personalidade.

• Proba escrita

h B2.3. Teorías sobre a personalidade B2.3. Coñecer e explicar as teses centrais 
dalgunhas teorías sobre a personalidade.

FIB2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a 
personalidade e argumenta sobre iso.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

a B2.4. Etapas do desenvolvemento da identidade B2.4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento FIB2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a • Proba escrita
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

b

d

g

h

persoal. Tipos de personalidade. da identidade persoal, reflexionando sobre os
factores que determinan o éxito e o fracaso, e
achega a propia opinión razoada sobre estes 
dous conceptos.

personalidade dos personaxes, identifica os 
trazos e os tipos de personalidade, e 
reflexiona por escrito sobre a temática.

• Traballo Individual

• Traballo de Aula

l B2.5. O inconsciente na psicanálise. B2.5. Analizar que se entende por inconsciente 
no marco do pensamento da psicanálise.

FIB2.5.1. Analiza que se entende por 
inconsciente.

• Proba escrita

a

b

e

h

n

B2.6. O innato e o adquirido na formación da 
personalidade.

B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en 
grupo sobre a posible incidencia que a 
herdanza xenética e o adquirido teñen na 
formación da personalidade.

FIB2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios
ou científicos cuxo punto de reflexión sexa a 
herdanza adquirida na formación da 
personalidade, incidindo no 
autocoñecemento.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

b

e

g

B2.7. A filosofía da mente e a neurociencia. B2.7. Investigar en internet en que consiste a 
filosofía da mente e a neurociencia, e 
seleccionar a información máis significativa.

FIB2.7.1. Investiga e selecciona información 
significativa sobre conceptos fundamentais 
de filosofía da mente.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

d

h

B2.8. A motivación e os conceptos asociados: 
emoción, sentimento, necesidades primarias 
e secundarias, autorrealización, vida afectiva 
e frustración.

B2.8. Identificar a función e a importancia da 
motivación como factor enerxético e 
direccional da vida humana nas súas 
múltiples dimensións.

FIB2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos 
como motivación, emoción, sentimento, 
necesidades primarias e secundarias, 
autorrealización, vida afectiva e frustración.

• Proba escrita

d B2.9. A motivación desde a teoría cognitiva: 
coñecemento e motivación.

B2.9. Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o
valor do coñecemento como elemento 
motivador da conduta humana, 
reflexionando sobre a consideración do ser 
humano como animal racional.

FIB2.9.1. Explica as teses máis importantes da 
teoría cognitiva acerca do coñecemento e a 
motivación.

• Proba escrita
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

d

h

B2.10. Teoría humanística sobre a motivación. 
Diferenzas coa teoría cognitivista.

B2.10. Explicar as ideas centrais da teoría 
humanística sobre a motivación, 
reflexionando sobre o carácter da motivación 
como elemento distintivo do ser humano 
fronte ao simplemente animal.

FIB2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría 
humanística sobre a motivación e expresa a 
súa opinión razoada ao respecto.

• Proba escrita

FIB2.10.2. Explica e compara a visión sobre a 
motivación da teoría cognitivista e a da teoría
humanística sobre a motivación.

• Proba escrita

• Traballo Individual

d

h

B2.11. Condición afectiva humana

B2.12. Impulsos, emocións e sentimentos.

B2.13. Papel do corpo na afectividade

B2.11. Coñecer a condición afectiva do ser 
humano, distinguindo entre impulsos, 
emocións e sentimentos, e recoñecendo o 
papel do corpo na posibilidade de 
manifestación do afectivo.

FIB2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos 
breves e significativos de autores salientables
sobre as emocións, e argumenta por escrito 
as propias opinións.

• Proba escrita

• Traballo Individual

• Traballo de Aula

d

h

m

B2.14. Incidencia na conduta das emocións: 
frustración, desexo e amor.

B2.12. Valorar a importancia da relación entre a
motivación e o afectivo para dirixir a conduta 
humana en diferentes direccións e con 
distinta intensidade.

FIB2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a 
incidencia das emocións, como a frustración, 
o desexo ou o amor, entre outras, na conduta
humana.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

b

d

g

h

B2.15. Incidencia na conduta das emocións: A 
curiosidade e o pracer de aprender, o desexo 
de lograr obxectivos, a satisfacción pola 
resolución de problemas, o agrado polo 
recoñecemento de éxito e a compracencia 
polo estímulo de iniciativas

B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a 
importancia da motivación e das emocións, 
como a curiosidade e o pracer de aprender, o 
desexo de lograr obxectivos, a satisfacción 
pola resolución de problemas, o agrado polo 
recoñecemento de éxito, a compracencia 
polo estímulo de iniciativas, etc.

FIB2.13.1. Argumenta sobre o papel das 
emocións para estimular a aprendizaxe, o 
rendemento, o logro de obxectivos e a 
resolución de problemas, entre outros 
procesos.

• Proba escrita

• Traballo de Grupo

d

g

h

B2.16. As emocións como estímulo da iniciativa,
a autonomía e o emprendemento.

B2.14. Reflexionar sobre o papel das emocións 
como ferramenta para ser emprendedor/a e 
creativo/A.

FIB2.14.1. Analiza textos en que se describe o 
papel das emocións como estímulo da 
iniciativa, a autonomía e o emprendemento.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

b

d

B2.17. O ser humano como centro das múltiples
perspectivas que se integran no saber 
orixinario que é a filosofía.

B2.15. Coñecer, desde a historia da filosofía, 
algunhas das reflexións sobre aspectos que 
caracterizan o ser humano en canto tal, 

FIB2.15.1. Desenvolve de forma colaborativa un
glosario para publicar en internet, coa 
terminoloxía filosófica da unidade.

• Traballo de Aula

• Traballo de Grupo
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

g

h

valorando a función da filosofía como saber 
orixinario e integrador de múltiples 
perspectivas cuxo centro común é a persoa.

h

l

B2.18. Teorías sobre a alma de Platón e de 
Aristóteles, e relación nelas entre alma, corpo
e afectos.

B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e 
de Aristótoles, reflexionando sobre a 
consideración e a relación entre a alma, o 
corpo e os afectos, que se analizan nesas 
teorías.

FIB2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón. • Proba escrita

FIB2.16.2. Explica a teoría da alma de 
Aristóteles.

• Proba escrita

FIB2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a 
relación entre o corpo e a mente ou alma.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

g

h

l

B2.19. A introspección en Agostiño de Hipona. B2.17. Coñecer a importancia da introspección 
sinalada por Agostiño de Hipona, como 
método de autocoñecemento e de formación
da propia identidade.

FIB2.17.1. Explica o que é a introspección 
segundo Agostiño de Hipona, utilizando este 
tipo de pensamento en primeira persoa para 
describirse a si mesmo/a.

• Proba escrita

• Traballo Individual

h

l

B2.20. O cogito de Descartes

B2.21. O home-máquina dos materialistas 
franceses do século XVIII.

B2.18. Describir e comparar a concepción 
cartesiana do papel do pensamento como 
aspecto que define o individuo, fronte ás 
concepcións materialistas e mecanicistas do 
home-máquina no materialismo francés do 
século XVIII.

FIB2.18.1. Expón o significado da tese de 
Descartes "Penso, logo existo".

• Proba escrita

FIB2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as 
implicacións do materialismo na súa 
descrición do ser humano.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

h B2.22. A vontade como elemento definitorio do 
humano.

B2.19. Coñecer a importancia da facultade da 
vontade como elemento definitorio do 
humano.

FIB2.19.1. Explica o que é a vontade. • Proba escrita

d

h

B2.23. Reflexión filosófica sobre a afectividade. B2.20. Expresar algunha das consideracións 
filosóficas sobre o afectivo.

FIB2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, 
sobre o papel das emocións na consideración
do ser humano en canto tal.

• Proba escrita

• Traballo Individual

g

h

B2.24. O ser humano como proxecto. B2.21. Recoñecer as implicacións filosóficas da 
idea do home como proxecto.

FIB2.21.1. Expresa e desenvolve a idea de home
como proxecto.

• Proba escrita

• Traballo de Aula
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

Bloque 3. Socialización

a

b

g

h

l

B3.1. Conceptos do bloque "Socialización": 
individualidade, alteridade, socialización, 
estado de natureza, dereitos naturais, 
contrato social, respecto, propiedade, Estado,
lexitimación, institucionalización, rol, status, 
conflito e cambio social, globalización, etc.

B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa 
individualidade e, ao mesmo tempo, 
identificalo como un "alter ego" que 
comparte un espazo e unhas circunstancias 
comúns, dando lugar á intersubxectividade.

FIB3.1.1. Define e utiliza conceptos como 
individualidade, alteridade, socialización, 
estado de natureza, dereitos naturais, 
contrato social, respecto, propiedade, Estado,
lexitimación, institucionalización, rol, status, 
conflito e cambio social, e globalización.

• Proba escrita

a

h

l

B3.2. Cultura e sociedade. Compoñentes 
socioculturais do ser humano.

B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural 
do ser humano, identificando e distinguindo 
os conceptos de cultura e de sociedade.

FIB3.2.1. Define e explica o significado dos 
conceptos de cultura e de sociedade, facendo
referencia aos compoñentes socioculturais 
que hai no ser humano.

• Proba escrita

a

l

ñ

o

B3.3. Contidos culturais: institucións, ideas, 
crenzas, valores, obxectos materiais, etc.

B3.4. Niveis biolóxico, afectivo e cognitivo na 
internalización da cultura.

B3.3. Identificar o proceso de construción, os 
elementos e a lexitimación dunha cultura, 
valorando esta non só como ferramenta de 
adaptación ao medio, senón como 
ferramenta para a transformación e a 
autosuperación.

FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos 
culturais, como son as institucións, as ideas, 
as crenzas, os valores, os obxectos materiais, 
etc. 

• Proba escrita

FIB3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a 
internalización dos contidos culturais dunha 
sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e 
cognitivo.

• Proba escrita

d

h

B3.5. Elementos do proceso de socialización: 
socialización primaria e secundaria.

B3.4. Coñecer os elementos do proceso de 
socialización e relacionalos coa propia 
personalidade. 

FIB3.4.1. Describe a socialización primaria e 
secundaria.

• Proba escrita

• Traballo Individual

a

h

B3.6. Teses fundamentais sobre a orixe da 
sociedade e o Estado.

B3.5. Coñecer as teorías sobre a orixe da 
sociedade e reflexionar de forma escrita 
sobre elas, argumentando as propias 
opinións ao respecto.

FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a 
orixe da sociedade e o Estado.

• Proba escrita

a B3.7. A civilización. Diferenza entre civilización e
cultura. Oriente e Occidente.

B3.6. Comprender o sentido do concepto de 
civilización, relacionando as súas semellanzas

FIB3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon 
exemplos fundamentados, e investiga e 

• Proba escrita
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

b

d

l

e diferenzas co concepto de cultura. reflexiona sobre as semellanzas e as 
diferenzas entre oriente e occidente.

• Traballo Individual

e

g

h

B3.8. Comunicación. Comunicación non verbal.

B3.9.  A comunicación na época das tecnoloxías 
da información e da comunicación.

B3.7. Definir o que é a comunicación, 
analizando as formas de comunicación non 
verbal, e a incidencia das novas tecnoloxías 
da información e da comunicación.

FIB3.7.1. Explica o que é a comunicación e 
reflexiona sobre as vantaxes e os 
inconvenientes cando a ferramenta para ela 
son as novas tecnoloxías.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

a

g

l

B3.10. O individuo como capaz de innovar e 
crear cambios culturais.

B3.8. Reflexionar sobre o posible papel activo 
dun/dunha mesmo/a na construción da 
cultura e, en canto tal, identificarse como ser 
creativo e innovador, capaz de xerar 
elementos culturais.

FIB3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel 
activo dun/dunha mesmo/a no seu contexto 
sociocultural, como ser capaz de innovar e 
xerar cambios culturais.

• Proba escrita

• Traballo Individual

a

b

e

h

l

ñ

o

B3.11. Diferenzas culturais. Relativismo cultural 
e etnocentrismo.

B3.9. Reflexionar e indagar sobre o relativismo 
cultural e o etnocentrismo.

FIB3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o 
etnocentrismo, e reflexiona sobre eles, 
expresando conclusións propias e achegando 
exemplos con feitos investigados e 
contrastados en internet.

• Proba escrita

• Traballo Individual

• Traballo de Grupo

Bloque 4. Pensamento

b

h

B4.1. Conceptos do bloque "Pensamento": 
razón, sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, 
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite,
intelixencia, intelixencia emocional, certeza e 
erro.

B4.1. Comprender a facultade racional como 
específica do ser humano e as súas 
implicacións, analizando en que consiste a 
racionalidade e cales son as súas 
características.

FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón,
sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, 
racionalismo, dogmatismo, empirismo, límite,
intelixencia, intelixencia emocional, certeza e 
erro.

• Proba escrita

• Traballo de Aula
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

B4.2. Características da racionalidade humana. FIB4.1.2. Explica o que é a racionalidade e 
describe algunhas das súas características.

• Proba escrita

h

l

B4.3. Posibilidades e límites da razón. B4.2. Explicar as teses básicas dalgunhas 
concepcións filosóficas sobre as posibilidades
e os límites da razón.

FIB4.2.1. Explica a concepción sobre as 
posibilidades da razón.

• Proba escrita

f B4.4. Racionalidade teórica e racionalidade 
práctica. Teoría e experiencia.

B4.3. Distinguir a racionalidade teórica da 
racionalidade práctica, así como teoría e 
experiencia.

FIB4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de 
aplicación da racionalidade: teórica e 
práctica.

• Proba escrita

• Traballo Individual

d

h

l

B4.5. Concepcións contemporáneas sobre a 
intelixencia.

B4.6. Teoría da intelixencia emocional.

B4.4. Coñecer a concepción contemporánea 
sobre a intelixencia, incidindo na teoría da 
intelixencia emocional de Daniel Goleman.

FIB4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da 
intelixencia emocional. 

• Proba escrita

• Traballo de Aula

FIB4.4.2. Argumenta sobre a relación entre a 
razón e as emocións.

• Proba escrita

• Traballo de Grupo

b

g

h

B4.7. A verdade e os seus tipos: a verdade como
correspondencia; a verdade segundo o 
pragmatismo americano; a verdade desde o 
perspectivismo e o consenso.

B4.8. Papel do erro na procura da verdade. O 
erro como oportunidade.

B4.5. Comprender algúns dos principais tipos 
de verdade (a verdade como 
correspondencia; a verdade segundo o 
pragmatismo americano; a verdade desde o 
perspectivismo e o consenso) e reflexionar 
sobre a posibilidade de alcanzar a verdade 
absoluta.

FIB4.5.1. Define algúns tipos de verdade, como 
son a verdade como correspondencia, a 
verdade segundo o pragmatismo americano e
a verdade desde o perspectivismo.

• Proba escrita

FIB4.5.2. Reflexiona sobre a parte positiva de 
equivocarse e a importancia do erro como 
posibilidade de procura de novas estratexias 
e solucións.

• Proba escrita

• Traballo de Grupo

Bloque 5. Realidade e metafísica

h

l

B5.1. Conceptos do bloque "Realidade e 
metafísica": metafísica, realidade, pregunta 
radical, esencia, natureza, cosmos, caos, 
creación, finalismo, continxente, 
mecanicismo e determinismo.

B5.1. Coñecer o significado do termo 
"metafísica", comprendendo que é a principal
disciplina das que compoñen a filosofía, 
identificando o seu obxectivo fundamental, 
consistente en realizar preguntas radicais 

FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como 
metafísica, realidade, pregunta radical, 
esencia, natureza, cosmos, caos, creación, 
finalismo, continxente, mecanicismo e 
determinismo.

• Proba escrita
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Filosofía. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos de
Avaliación

B5.2. Metafísica: o seu obxecto e o seu método. sobre a realidade, e entendendo en que 
consiste o "preguntar radical".

FIB5.1.2. Define o que é a metafísica, o seu 
obxecto de coñecemento e o seu modo 
característico de preguntar sobre a realidade.

• Proba escrita

b

f

h

l

n

B5.3. A natureza como esencia e como 
totalidade: o Universo.

B5.4. Orixe do Universo. Eternidade ou 
creación.

B5.5. Respostas á pregunta pola finalidade do 
Universo.

B5.6. Respostas á pregunta sobre o posto do ser
humano no Universo.

B5.2. Comprender unha das principais respostas
á pregunta acerca do que é a natureza e 
identificar esta non só como a esencia de 
cada ser, senón ademais como o conxunto de 
todas as cousas que hai, e coñecer algunhas 
das grandes preguntas metafísicas acerca da 
natureza: a orixe e a finalidade do Universo, a
orde que rexe a natureza, se é que a hai, e o 
posto do ser humano no Cosmos, 
reflexionando sobre as implicacións 
filosóficas de cada unha destas cuestións.

FIB5.2.1. Expresa as dúas posibles respostas á 
pregunta pola orixe do Universo (é eterno ou 
foi creado), e expón as súas reflexións sobre 
as implicacións relixiosas e filosóficas de 
ambas as dúas.

• Proba escrita

• Traballo Individual

FIB5.2.2. Expón as dúas posturas sobre a 
cuestión acerca de se o Universo ten unha 
finalidade, unha dirección, ou se non a ten, e 
argumenta filosoficamente a súa opinión ao 
respecto.

• Proba escrita

FIB5.2.3. Analiza textos cuxo punto de reflexión 
é a realidade física que nos rodea e os 
interrogantes filosóficos que suscita.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

f

h

B5.7. Determinismo e Indeterminismo. Teoría 
do caos.

B5.3. Coñecer as implicacións filosóficas da 
teoría do caos, comprendendo a importancia 
de sinalar se a natureza se rexe por leis 
deterministas ou se rexe polo azar cuántico, e
argumentar a propia opinión sobre como 
afecta esta resposta de cara á comprensión 
da conduta humana.

FIB5.3.1. Define o que é o determinismo e o 
indeterminismo, no marco da reflexión sobre 
se existe unha orde no Universo rexida por 
leis.

• Proba escrita

f B5.8. Sentido da existencia. Vida e morte. B5.4. Reflexionar sobre a interrogación polo 
sentido da existencia, explicando as teses 

FIB5.4.1. Coñece as teses centrais do vitalismo 
de filósofos/as que reflexionan sobre a vida.

• Proba escrita
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h

l

n

B5.9. Sentido da historia.

B5.10. Lugar do ser humano no mundo.

centrais dalgunhas teorías filosóficas da vida, 
e disertar razoadamente sobre a vida ou a 
morte, ou o devir histórico, ou o lugar do 
individuo na realidade, entre outras cuestións
metafísicas.

FIB5.4.2. Analiza textos literarios, filosóficos e 
científicos que versan sobre temas 
metafísicos como a existencia, a morte, o 
devir histórico ou o lugar do individuo na 
realidade, e expón as súas propias reflexións 
ao respecto.

• Traballo Individual

• Traballo de Aula

Bloque 6. Transformación

a

b

g

h

B6.1. Conceptos do bloque "Transformación-
ética": vontade, liberdade negativa, liberdade
positiva, autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo e 
condicionamento.

B6.1. Coñecer os dous significados do concepto 
de liberdade de acción (liberdade negativa e  
liberdade positiva), e aplicalos tanto no 
ámbito da sociedade política como no terreo 
da vida privada ou a liberdade interior.

FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como 
vontade, liberdade negativa, liberdade 
positiva, autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo e 
condicionamento.

• Proba escrita

FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da 
liberdade, e argumenta a propia opinión.

• Proba escrita

h B6.2. Libre albedrío e vontade. B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a 
liberdade interior, en relación coa 
posibilidade de autodeterminación dun 
mesmo e coa facultade da vontade.

FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a 
facultade humana da vontade.

• Proba escrita

a

f

g

h

B6.3. Libre albedrío: condicionamentos sociais e
políticos.

B6.4. Libre albedrío: xenética e neurociencia.

B6.3. Reflexionar e argumentar sobre a relación 
entre a liberdade interior e a liberdade social 
e política.

FIB6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a 
posibilidade de que exista ou non o libre 
albedrío, tendo en conta os avances no 
coñecemento da xenética e a neurociencia.

• Proba escrita

• Traballo de Grupo

• Traballo de Aula

h B6.5. O libre albedrío e o determinismo na 
natureza.

B6.4. Coñecer a existencia de determinismo na 
natureza, analizando a posibilidade que ten o 
ser humano de ser libre, tendo en conta que 
é un ser natural e, en canto tal, sometido ás 
leis da natureza.

FIB6.4.1. Argumenta sobre as posibilidades do 
ser humano de actuar libremente, tendo en 
conta que é un ser natural.

• Proba escrita

• Traballo Individual
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h

l

B6.6. Posturas filosóficas sobre o libre albedrío: 
a do estoicismo, a de Kant e a intermedia, 
que avoga pola non existencia da liberdade 
absoluta.

B6.5. Recoñecer as tres posturas sobre o 
problema da liberdade absoluta ou 
condicionada: a tese estoica, a negación do 
sometemento da vontade ás leis naturais de 
Kant e a posición intermedia, que rexeita non 
a liberdade, senón a liberdade absoluta. 

FIB6.5.1. Expresa diferentes posturas de 
filósofos en torno ao tema da liberdade.

• Proba escrita

b

d

h

B6.7. Conceptos do bloque "Transformación-
Estética": estética, creatividade, sinapse 
neuronal, imaxinación, pensamento 
diverxente, pensamento converxente e 
serendipia.

B6.6. Coñecer a estética como a parte da 
filosofía que estuda o proceso creativo, a 
experiencia estética e a beleza.

FIB6.6.1. Define e utiliza conceptos como 
estética, creatividade, sinapse neuronal, 
imaxinación, pensamento diverxente, 
pensamento converxente e serendipia.

• Proba escrita

g

h

B6.7. Imaxinación humana: características.

B6.8. Imaxinación: funcionamento e 
mecanismos de aparición de novas ideas.

B6.7. Identificar o que é a imaxinación, en tanto
que facultade específica do ser humano, 
explicando como funciona e cales son as súas
características.

FIB6.7.1. Le e comenta textos breves e 
significativos sobre o mecanismo de aparición
de ideas novas.

• Traballo Individual

FIB6.7.2. Explica o que é a imaxinación e 
exemplifícaa mediante a redacción de relatos 
breves de temática filosófica.

• Traballo Individual

b

e

g

h

n

B6.9. Creatividade humana. B6.8. Recoñecer a capacidade humana da 
creatividade, en tanto que potencialidade 
existente en todas as persoas e que se 
consegue adestrando o cerebro.

FIB6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 
considerando os elementos especificamente 
creativos e reflexionando sobre eles.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

g

h

n

B6.10. Fases do proceso creativo. B6.9. Coñecer as fases do proceso creativo e 
reflexionar sobre a importancia de que o 
pensamento diverxente imaxinativo e o 
pensamento lóxico e racional traballen 
xuntos.

FIB6.9.1. Explica as fases do proceso creativo. • Proba escrita
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b

n

B6.11. Principais técnicas de desenvolvemento 
da creatividade: revisión de supostos e 
inversión.

B6.10. Coñecer e aplicar algunhas técnicas de 
desenvolvemento da creatividade.

FIB6.10.1. Utiliza a técnica de desenvolvemento
da creatividade coñecida como de revisión de
supostos e inversión, e aplícaa sobre algunha 
teoría filosófica ou científica.

• Traballo Individual

• Traballo de Aula

FIB6.10.2. Explica as principais técnicas de 
desenvolvemento da creatividade.

• Proba escrita

a

b

g

h

B6.12. Técnica do brainstorming. B6.11. Utilizar a técnica do brainstorming para 
construír unha historia literaria con temática 
filosófica.

FIB6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica 
do brainstorming para reflexionar sobre 
temas filosóficos tratados durante o curso.

• Traballo de Grupo

b

g

h

B6.13. Relación entre liberdade e creatividade. B6.12. Valorar a liberdade como condición 
básica para a creatividade innovadora, a 
conexión entre si das ideas preexistentes e a 
competitividade.

FIB6.12.1. Argumenta sobre o papel da 
liberdade como condición fundamental para 
a creación, e razoa a súa opinión.

• Proba escrita

• Traballo de Aula

g

h

n

B6.14. Elementos que potencian a creatividade:
motivación, perseveranza, orixinalidade e 
medio.

B6.13. Coñecer as características das persoas 
especialmente creativas, como a motivación, 
a perseveranza, a orixinalidade e o medio, e 
investigar sobre como se poden potenciar 
esas calidades.

FIB6.13.1. Explica as características das persoas 
especialmente creativas e algunhas das 
formas en que pode potenciarse esta 
condición.

• Traballo de Aula

• Traballo Individual

g B6.15. Innovación e creación como asunción de 
riscos.

B6.14. Reflexionar argumentadamente sobre o 
sentido do risco e a súa relación para alcanzar
solucións innovadoras e, xa que logo, a 
posibilidade de evolucionar.

FIB6.14.1. Argumenta sobre a importancia de 
asumir riscos e saír da chamada zona de 
confort para alcanzar metas e lograr 
resultados creativos e innovadores.

• Traballo de Grupo

• Traballo de Aula
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Concrecións metodolóxicas
Co fin de conseguir que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades,

tentaremos poñer en práctica metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do
alumnado  e  as  súas  características  individuais  e/ou  estilos  de  aprendizaxe.  Tentaráse,  ao  tempo,  que
favorezan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e promover o
traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación apropiados.

Os traballos individuais e en grupo tenderán a desenvolver o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o
uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de
aprender por si  mesmo, así  como a transferencia e a aplicación do aprendido.  Nalgúns deses traballos
inncidiráse no uso como ferramenta das tecnoloxías da información e comunicación, tanto polo seu carácter
imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción
laboral.

Traballaráse, ademáis, tanto nas probas escritas coma nas exposicións orais e debates, as habilidades de
comprensión  de  lectura  e  de  uso  da  información,  a  expresión  escrita  e  a  capacidade  de  se  expresar
correctamente en público, tentando que adquiran, ao mesmo tempo, un manexo adecuado da información
en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de
alfabetizacións múltiples.

Temporalización dos estándares
Os estándares do primeiro bloque, polo seu carácter de transversais serán avaliados nas tres avaliacións,

agardando que se perciba progresivamente unha mellor consecución dos mesmos a medida que os imos
exercitando.

A primeira avaliación comprenderá os estándares dos bloques 1 e 2.

Na segunda avaliación traballaránse os estándares dos bloques 3 e 4.

Na terceira avaliación traballaremos o resto dos estándares, dos bloques 5 e 6.

Materiais e recursos didácticos
O Departamento,  dacordo co recollido na memoria  do curso 2015-2016,  decidiu  establecer  un libro

oficial de texto para a materia de Filosofía. O elixido é o publicado pola editorial Obradoiro-Santillana, con
ISBN 978-8499726076. Del, seguindo a súa proposta de programación didáctica de aula, sacaremos boa
parte dos exercicios, tarefas e actividades que serán obxecto de avaliación nas categorías que establecimos
no epígrafe “Instrumentos de avaliación”.

Criterios de avaliación, cualificación e promoción
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son

completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender
que un estándar de aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para
ese estándar.

A cualificación que obterá  o alumno en cada unha das avaliacións parciais  recollerá  as dos distintos
instrumentos de avaliación aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na
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aula contará ao menos un 5% da nota, os traballos (tanto individuais como en grupo) ao menos un 15% e as
probas  escritas  ao  menos  outro  80%.  Contémplase  a  posibilidade  de  que  a  excelencia  nalgún  destes
apartados (traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida
supor un incremento de ata un 5% na cualificación obtida, que poida compensar

Os  alumnos  que non  poidan  superar  unha avaliación poderán  recuperala  mediante  presentación  de
traballos individuais e presentación a unha proba escrita con distintos tipos de preguntas. A proba escrita
terá un valor non menor do 80% nestas recuperacións.

A  cualificación  da  avaliación  final  será  a  media  das  tres  avaliacións  parciais.  Quedarán  avaliados
positivamente aqueles alumnos que teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en
ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o
precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das avaliacións parciais onde
poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en
setembro, consistente nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir,
asimesmo, a presentación dalgún traballo individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non
menor ao 90% na cualificación final  da avaliación extraordinaria,  que será positiva para todos aqueles
alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Medidas de atención á diversidade.
O feito de que os estándares estean asociados a distintos tipos posibles de instrumentos de avaliación

permitirá ao profesorado aplicar solucións variadas e flexibles para os distintos casos cos que nos poidamos
atopar entre o noso alumnado, potenciando sempre aquelas fortalezas do alumno que lle permitan acadar
os logros enunciados en cada estándar.

O  Departamento  de  Filosofía  levaría  a  cabo  unha  Adaptación  Curricular  Individualizada  logo  de  ser
detectada  a  necesidade  da  mesma nunha  avaliación  psicopedagóxica  dun  alumno conreto,  sempre  en
coordinación co Departamento de Orientación, a Xefatura de Estudos e o titor/titora correspondente

Actividades complementarias e extraescolares
O Departamento non prevé levar a cabo de seu ningunha actividade complementaria ou extraescolar. De

se-lo  caso  de  que  nalgún  momento  do  curso  xurda  a  oportunidade  de  asistir  a  algún  evento  cultural
(película, conferencia, obra de teatro, exposicións, …) no que se trate algunha problemática relacionada coa
materia, o Departamento colaboraría con outros Departamentos Didácticos e coa Vicedirección do centro
(encargada da coordinación) para a organización e posta en práctica da actividade.

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora.

Se ao longo do curso o docente encargado de impartir a materia interpreta que, ben polos resultados
académicos parciais, ben por calquera outra circunstancia que atinxa ao bo funcionamento do proceso de
ensino-aprendizaxe, é preciso acometer unha modificación desta programación para mellorala nalgún dos
seus  puntos,  comunicaráo  ao  resto  dos  membros  do  Departamento,  e,  logo  de  que,  se  procede,  o
Departamento aprobe a modificación en reunión oficial, remitiráse copia da acta da reunión á Xefatura de
Estudos xunto coa programación modificada, para incluila oficialmente dentro da Programación Xeral Anual.
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O Departamento dará a coñecer a todos os alumnos da materia os cambios realizados, e se encargará de
facer dispoñible na web do centro o documento modificado para que estea ao dispor de calquera membro
da comunidade educativa.

A avaliación final  da programación levaráse a cabo ao remate do curso, incluíndose na Memoria do
Departamento. Entendemos que a porcentaxe de alumnos avaliados positivamente desta materia non pode
ser significativamente inferior á media dos resultados das outras materias comúns e troncais. De se-lo caso,
a Memoria recollerá posibilidades de cambio que serán tidas en conta nas programacións dos vindeiros
cursos. En calquera caso, esta Avaliación final da Programación incluirá mención específica dos estándares
de aprendizaxe que o docente entenda como pobremente acadados polos nosos alumnos, de tal xeito que
en  vindeiras  programacións  atendamos  estes  datos,  co  obxecto  de  melloralos,  introducindo variacións
metodolóxicas, incluindo as dos instrumentos de avaliación previstos nesta programación.
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