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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. 

No que respecta a materia de Historia da Filosofía, este é o pimeiro ano no que se imparte como materia
LOMCE,  o  que supuxo unha enorme reducción do alumno matriculado,  ao pasar  de ser  unha materia
obrigatoria para todos os alumnos de 2º de Bacharelato a ter a condición de troncal de opción para os
alumnos dos itinerarios de Ciencias Sociais e Humanidades,  ou ben poder ser cursada na condición de
materia específica polos alumnos da modalidade de Ciencias.

Este Departamento quere manifestar o seu rexeitamento deste cambio de status. Consideramos que a
Historia  da  Filosofía  supuña  para  os  alumnos  de  Bacharelato  unha  das  mellores  oportunidades  de
fornecelos con ideas, teorías, conceptos e visións dos problemas aos que se enfronta dende sempre o ser
humano que lles servían para madurar como individuos a e estruturar e ordenar o mapa mental propio,
mapa no que teñen cabida tódalas ideas e coñecementos que lles ofrecen as outras disciplinas, pero do que
só unha disciplina como a Historia da Filosofía podía darmonos unha visión global. 

O cambio de lexislación supón que neste curso só teñamos dous grupos de Historia da Filosofía, cuns 40
alumnos matriculados. Agás alugún alumno repetidor ningún alumno da Modalidade de Ciencias está a
cursar  a  materia  (o  que  pode  resultar  comprensible,  dada  a  minusvaloración  que  a  ella  lle  outorga  a
lexislación actual). Para o docente encargado de impartila nos dous grupos, este feito resulta definitivo, e
quere expresar que era, precisamente, o alumnado de Ciencias o que máis partido podía tirar da materia.

Súmase  a  esta  situación  dúas  preocupacións.  A  primeira,  que  ten  que  ver  co  cambio  de  currículo,
aumentando considerablemente o número de temas. Ademáis, e esto é común a varias das materias que
imparte  o  Departamento,  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 Historia  da Filosofía,  polo seu carácter  de
materia  troncal  de  opción,  pode  ser  elixida  polos  nosos  alumnos  para  realizar  a  avaliación  final  do
Bacharelato prevista na LOMCE, proba da que pode depender en gran medida 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.

Historia da Filosofía, ademais de ser unha materia que dá sentido e continuidade desde unha perspectiva
histórica ás ideas que se presentaron nas materias de Filosofía de cuarto de ESO e Filosofía de primeiro de
bacharelato, contribúe ao desenvolvemento integral dos alumnos e das alumnas de bacharelato, xa que
permite tomar conciencia do seu ser como ser pensante e autónomo, e reflexionar sobre as súas propias
crenzas, ideas e conviccións e as do mundo que hai arredor, de xeito crítico e razoado, e rexeitalas e/ou
modificalas, ou asumilas como parte de si.

Historia  da  Filosofía  non  se  presenta  como  un  percorrido  cronolóxico  polas  ideas  do  pensamento
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occidental sen máis; tampouco debería ser un simple compendio de autores e autoras, senón un intento de
achegamento ao esforzo do ser humano por comprender a realidade e o propio ser humano en todas as
súas dimensións. Trátase dunha investigación que nos fará máis libres, permitiranos comprender o pasado e
o presente, e proxectar solucións sobre os problemas que se nos formulen no futuro.  É  no pensar  de
"outros/as" (e con "outros/as") como se foi configurando ao longo da historia das ideas, como lograremos
estimular o noso propio pensamento, ese "sapere aude" kantiano, que nos leve a xerar as nosas propias
ideas tendo en conta de onde proceden e respectando as persoas que non pensan coma nós. Ese pensar a
través do diálogo de distintos/as autores/as e épocas que foron creando aproximacións ou tendencias cara
á verdade respecto aos problemas e ás grandes preguntas que se formulou o ser humano ao longo da súa
existencia constitúe a Historia  da  Filosofía.  E  nese percorrido,  o  alumnado deberá reflexionar  sobre as
razóns da presenza maioritariamente masculina na produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que
debe coñecer o pensamento filosófico na muller.

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

Contribución da materia ao desenvolvemento das 
competencias clave.

Esta  materia contribúe ao desenvolvemento das competencias  clave do bacharelato pola súa propia
natureza e polo xeito que está articulada, e permite o desenvolvemento persoal e social como cidadán ou
cidadá, así como o desenvolvemento profesional no futuro, xa que, como materia terminal do bacharelato,
adquire tamén a dimensión de propedéutica para un amplo abano de estudos e profesións posteriores.
Historia da Filosofía permítelles aos alumnos e ás alumnas de bacharelato contribuír á consecución das
seguintes competencias:

a)  A competencia  en comunicación lingüística,  a  través  de disertacións,  argumentacións,  análises  de
textos relevantes, definicións de termos, diálogos, exposicións orais e escritas, ensaios filosóficos, etc.

b) As competencias sociais e cívicas preséntanse asociadas a numerosos estándares de aprendizaxe da
materia  que  poñen  o  alumnado  en  relación  co  proceso  de  formación  e  transformación  da  sociedade
humana desde as súas orixes, e permiten coñecer os seus problemas e as respostas que se deron ao longo
da historia.

c) A competencia de aprender a aprender contribúe a que o alumnado sexa quen de aprender por si
mesmo,  ao  consolidar  esta  faceta  noutros  ámbitos,  así  como  de  cara  ao  futuro.  Xa  que  logo,  pídese
reflexionar, aprender en equipo, comprender e explicar, etc.

d)  A  competencia  dixital  desenvólvese  realizando  traballos  colectivos  a  través  da  TIC,  utilizando
ferramentas informáticas para realizar presentacións, procuras en internet, etc.

e) Foméntase tamén a consecución, entre outras, da competencia de conciencia e expresións culturais,
xa que se recorre constantemente ao diálogo entre épocas e autores/as anteriores, facendo unha revisión
das súas achegas ao ámbito das expresións culturais a nivel histórico.

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.
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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

Inclúense  nas  táboas  as  Competencias  básicas  que  se  tentarán  desenvolver  ao  abordar  os  distintos
estándares de aprendizaxe.

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,
(na táboa refírese a eles pola letra correspondente desta listaxe):

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,  e adquirir  unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  por  calquera  condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus  antecedentes
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na
mellora do seu contorno social.
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas
propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos  métodos
científicos.  Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación
e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e  contribuír  á  súa
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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Táboa 1. Criterios de Avaliación, contidos, estándares de aprendizaxe e competencias 
básicas.

Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Contidos transversais

b

d

e

h

B1.1. Comentario de texto. 

B1.2. Diálogo filosófico e argumentación.

B1.1. Realizar a análise de fragmentos dos 
textos máis salientables da historia da 
filosofía, e ser capaz de transferir os 
coñecementos a outros/as autores/as ou 
problemas.

HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos máis 
salientables dos/das autores/as estudados/as, 
recoñecendo a orde lóxica da argumentación e as 
formulacións que se defenden, e é quen de transferir os
coñecementos a outros/as autores/as ou problemas.

CCL

HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identificando a 
conclusión e os conceptos e as ideas relevantes, e 
recoñece a súa estrutura e a orde lóxica das súas 
ideas.

CAA

CCL

HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas presentes 
no texto, en relación coa filosofía do/da autor/a e os 
contidos estudados.

CAA

CCL

a

b

c

d

e

B1.2. Diálogo filosófico e argumentación. B1.2. 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.

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con 
claridade e coherencia, tanto oralmente como por 
escrito.

CCL

CSIEE

HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das súas 
opinións, e valora a diversidade de ideas e, á vez, 
apoiándose nos aspectos comúns.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

d

e

g

m

B1.3. Ferramentas de aprendizaxe e 
investigación da filosofía.

B1.3. Aplicar adecuadamente as ferramentas
e os procedementos do traballo intelectual 
á aprendizaxe da filosofía, realizando 
traballos de organización e investigación 
dos contidos.

HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada 
autor/a, mediante resumos dos seus contidos 
fundamentais, e clasifícaos nos núcleos temáticos que 
atravesan a historia da filosofía: realidade, 
coñecemento, ser humano, ética e política.

CAA

HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, 
comprende o seu significado, organízaos en esquemas 
ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros 
procedementos útiles para a comprensión da filosofía 
do autor, e aplícaos con rigor.

CAA

CCL

HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes, 
bibliográficas e de internet, e recoñece as fontes 
fiables.

CD

HFB1.3.4. Realiza redaccións ou disertacións, traballos 
de investigación e proxectos que impliquen un esforzo 
creativo e unha valoración persoal dos problemas 
filosóficos formulados na historia da filosofía.

CSIEE

d

g

m

B1.4. Aplicación das competencias de 
tecnoloxías da información e da 
comunicación á historia da filosofía.

B1.4. Utilizar as tecnoloxías da información e
da comunicación na realización e na 
exposición dos traballos de investigación 
filosófica.

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da web 
2.0. (wikis, blogs, redes sociais, procesador de textos, 
presentación de diapositivas ou recursos multimedia, 
etc.) para o desenvolvemento dos traballos.

CD

HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet sobre 
os contidos da investigación, e decide os conceptos 
adecuados.

CD

HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de 
investigación sobre os contidos estudados utilizando as
tecnoloxías da información e da comunicación.

CD
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga

b

c

d

e

h

B2.1. Orixe da filosofía grega. Os 
presocráticos: resposta á orixe do cosmos.

B2.2. Dialéctica socrática.

B2.3. Convencionalismo democrático e 
relativismo dos sofistas

B2.4. Platón: ontoloxía e coñecemento; 
concepción dualista do ser humano; 
dimensión antropolóxica e política da 
virtude; o autor e o seu contexto.

B2.1. Coñecer a orixe da filosofía en Grecia 
e comprender o primeiro gran sistema 
filosófico, o de Platón, analizando a 
relación entre realidade e coñecemento, a 
concepción dualista do ser humano e a 
dimensión antropolóxica e política da 
virtude, en relación 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.

HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo 
sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mímese, methexe, virtude e xustiza, 
entre outros, e aplícaos con rigor.

CCL

HFB2.1.2. 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.

CCL

HFB2.1.3. Distingue as respostas da corrente 
presocrática en relación á orixe do Cosmos, os 
conceptos fundamentais da dialéctica de Sócrates e o 
convencionalismo democrático e o relativismo moral 
dos sofistas, identificando os problemas da filosofía 
antiga, e relacionando esas respostas coas solucións 
achegadas por Platón.

CAA

HFB2.1.4. Respecta o esforzo da filosofía de Platón por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Grecia antiga, valorando 
positivamente o diálogo como método filosófico, o 
nacemento das utopías sociais, o sentido do 
gobernante-filósofo ou a súa defensa da inclusión das 
mulleres na educación.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

d

e

h

B2.5. A física de Demócrito.

B2.6. Problemas da filosofía antiga e 
solución de Aristóteles.

B2.7. Aristóteles: metafísica, física, 
coñecemento, ética eudemonista e 
política. Comparación coa filosofía 
platónica. O autor e o seu contexto.

B2.2. Entender o sistema teleolóxico de 
Aristóteles, en relación co pensamento de 
Platón e a física de Demócrito, e valorando
a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e cos cambios socioculturais da 
Grecia antiga.

HFB2.2.1. 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.

CCL

HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
de Aristóteles, examinando a súa concepción da 
metafísica e da física, o coñecemento, a ética 
eudemonística e a política, en comparación coas 
teorías de Platón.

CCL

HFB2.2.3. Describe as respostas da física de Demócrito, 
identificando os problemas da filosofía antiga, e 
relaciona esas respostas coas solucións achagadas por
Aristóteles.

CAA

HFB2.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Aristóteles por contribuír ao desenvolvemento do 
pensamento occidental, valorando positivamente a 
formulación científica das cuestións.

CMCCT

d

e

h

l

B2.8. Doutrinas éticas helenísticas: 
Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo.

B2.9. Científicos helenísticos.

B2.10. A Biblioteca de Alexandría.

B2.3. Coñecer as escolas éticas xurdidas no 
helenismo, como o Epicureísmo, o 
Estoicismo e o Escepticismo, valorar o seu
papel no contexto socio-histórico e cultural
da época, e recoñecer a repercusión dos 
grandes científicos helenísticos, 
apreciando a gran importancia para 
occidente da Biblioteca de Alexandría.

HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas 
helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da 
ciencia alexandrina.

CMCCT

Bloque 3. A filosofía medieval
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

c

d

e

h

B3.1. Cristianismo e filosofía. Agostiño de 
Hipona: teoría da iluminación, filosofía da 
historia, o problema da certeza e a 
defensa da liberdade.

B3.1. Explicar a orixe do pensamento cristián
e o seu encontro coa filosofía a través das 
ideas fundamentais de Agostiño de 
Hipona, apreciando a súa defensa da 
liberdade, da verdade e do coñecemento 
interior ou a historia.

HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e a relixión 
cristiá nas súas orixes, a través das teses centrais do 
pensamento de Agostiño de Hipona.

CCEC

d

e

h

B3.2. Escolástica medieval. Tomé de Aquino:
relacións de razón e fe. Vías para a 
demostración da existencia de Deus. Lei 
moral. Relación coa filosofía antiga e coa 
agostiniana, a xudía e o nominalismo. O 
autor e o seu contexto.

B3.2. Coñecer a síntese de Tomé de Aquino, 
en relación co agostinismo, a filosofía 
árabe e xudía, e o nominalismo, e valorar 
a súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e nos cambios socioculturais da 
Idade Media.

HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, como 
razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, creación, 
inmortalidade, lei natural, lei positiva e precepto, entre 
outros, e aplícaos con rigor.

CCL

HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma 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, en comparación coas teorías da 
filosofía Antiga.

CCL

HFB3.2.3. Discrimina as respostas do agostinismo, a 
filosofía árabe e xudía, e o nominalismo, identificando 
os problemas da filosofía medieval, en relación coas 
solucións achegadas por Tomé de Aquino.

CAA

HFB3.2.4. Valora o esforzo da filosofía de Tomé de 
Aquino por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
os ao cambios sociais da Idade Media, xulgando 
positivamente a universalidade da lei moral.

CSC

d

e

h

B3.4. Crise da Escolástica no século XIV: 
nominalismo de Guillerme de Ockham. 
Relacións entre razón e fe. Novo pulo para
a ciencia.

B3.3. Coñecer algunha das teorías centrais 
do pensamento de Guillerme de Ockham, 
cuxa reflexión crítica supuxo a separación 
entre razón e fe, a independencia da 

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo de 
Guillerme de Ockham e a súa importancia para a 
entrada na modernidade.

CCEC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

filosofía e o novo pulo para a ciencia.

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración

b

c

d

e

h

l

B4.1. A filosofía no Renacemento. 
Humanismo: novo concepto sobre a 
natureza humana. 

B4.2. F. Bacon. Os prexuízos na 
investigación do coñecemento. 

B4.3. Implicacións da revolución científica.

B4.4. Realismo político de Maquiavelo.

B4.1. Comprender a importancia do xiro do 
pensamento occidental que se deu no 
Renacemento e que anticipa a 
modernidade, valorando o novo 
humanismo que enxalza a "dignitas 
hominis", a investigación dos prexuízos do 
coñecemento de F. Bacon e as 
implicacións da Revolución Científica, e 
coñecer as teses fundamentais do 
realismo político de N. Maquiavelo.

HFB4.1.1. Comprende a importancia intelectual do xiro do
pensamento científico que se deu no Renacemento, e 
describe as respostas da filosofía humanista sobre a 
natureza humana.

CMCCT

HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas fundamentais 
de N. Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-
políticos anteriores.

CSC

b

c

d

e

h

B4.5. Descartes: O método, o "cogito" 
(coñecemento e realidade) e o dualismo 
antropolóxico.

B4.6. Comparación do autor coa filosofía 
antiga e medieval, e relación coa Moderna.
O autor e o seu contexto. 

B4.2. Entender o racionalismo de Descartes, 
distinguíndoo e relacionándoo coa filosofía
humanista e o monismo panteísta de 
Spinoza, e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e nos cambios
socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como razón, 
certeza, método, dúbida, hipótese, "cogito", idea, 
substancia e subxectivismo, entre outros, e aplícaos 
con rigor.

CCL

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
da filosofía de Descartes, analizando o método e a 
relación entre coñecemento e realidade a partir do 
"cogito" e o dualismo no ser humano, en comparación 
coas teorías da filosofía antiga e da medieval.

CCL

HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía moderna e 
relaciónaos coas solucións aportadas por Descartes.

CCEC

HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo da filosofía de 
Descartes por contribuír ao desenvolvemento das ideas
e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, e 
valora a universalidade da razón cartesiana.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

c

d

e

h

l

B4.7. Hume: o coñecemento, crítica á 
causalidade e á substancia. Emotivismo 
moral. Comparación coa filosofía anterior. 
O autor e o seu contexto

B4.8. Locke: liberalismo político.

B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en 
relación co liberalismo político de Locke, e 
valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Moderna.

HFB4.3.1. 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, e úsaos
con rigor.

CCL

HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
de Hume, distinguindo os principios e os elementos do 
coñecemento respecto á verdade, a crítica á 
causalidade e á substancia, e o emotivismo moral, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga e da 
medieval, e co racionalismo moderno.

CMCCT

HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 
liberalismo político de Locke, identificando os 
problemas da filosofía moderna, e relaciónaas coas 
solucións aportadas por Hume.

CSC

HFB4.3.4. Valora o esforzo da filosofía de Hume por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios socioculturais da Idade Moderna, xulgando 
positivamente a procura da felicidade colectiva.

CSC

b

c

d

e

h

B4.9. A Ilustración francesa. Rousseau: a 
crítica social, a crítica á civilización, o 
estado de natureza, a defensa do contrato 
social e a vontade xeral.

B4.4. Coñecer os principais ideais dos 
ilustrados franceses, afondando no 
pensamento de J.J. Rousseau, e valorar a 
importancia do seu pensamento para o 
xurdimento da democracia mediante unha 
orde social acorde coa natureza humana.

HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os 
ilustrados franceses, e explica o sentido e 
transcendencia do pensamento de Rousseau, a súa 
crítica social, a crítica á civilización, o estado de 
natureza, a defensa do contrato social e a vontade 
xeral.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

c

d

e

h

B4.10. Idealismo transcendental. Kant: as 
facultades e límites do coñecemento.

B4.11. Lei Moral e paz perpetua.

B4.12. Relación do proxecto ilustrado de 
Rousseau coa filosofía Moderna e Kant. 

B4.13. Comparación coas teorías da filosofía
antiga, medieval e moderna.

B4.5. Comprender o idealismo crítico de 
Kant, en relación co racionalismo de 
Descartes, o empirismo de Hume e a 
filosofía ilustrada de Rousseau, e valorar a
súa influencia no desenvolvemento das 
ideas e os cambios socioculturais da Idade
Moderna.

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, 
entendemento, razón, crítica, transcendental, ciencia, 
innato, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, intuición, 
categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno, 
nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, 
autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, 
paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor.

CAA

HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
da filosofía de Kant, analizando as facultades e os 
límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, 
comparándoas coas teorías da filosofía antiga, 
medieval e moderna.

CCL

HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, 
identificando os problemas da filosofía moderna e 
relacionándoa coas solucións achegadas por Kant.

CCL

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía de Kant
por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios socioculturais da Idade Moderna, e valora a 
dignidade e a procura da paz entre as nacións 

CSC

Bloque 5. A filosofía contemporánea

b

c

d

e

B5.1. Marx: o materialismo histórico, a crítica
ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e 
a súa visión humanista do individuo.

B5.2. Relación de Marx cos problemas da 

B5.1. Entender o materialismo histórico de 
Marx, en relación co idealismo de Hegel e 
con Feuerbach, e valorar a súa influencia 
no desenvolvemento das ideas e nos 
cambios socioculturais da Idade 

HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, 
materialismo histórico, praxe, alienación, infraestrutura, 
superestrutura, forzas produtivas, medios de produción,
loita de clases, traballo, plusvalor e humanismo, entre 
outros, e utilízaos con rigor.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

h filosofía contemporánea. O autor e o seu 
contexto.

Contemporánea. HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
da filosofía de Marx, examinando o materialismo 
histórico e a crítica ao idealismo, á alienación e á 
ideoloxía, e expón a súa visión humanista do individuo.

CCL

HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía 
contemporánea en relación coas solucións achegadas 
por Marx.

CSC

HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, xulgando 
positivamente a defensa da igualdade social.

CSC

b

c

d

e

h

B5.3. Nietzsche: crítica á metafísica, á moral 
e á ciencia; a verdade como metáfora.

B5.4. O superhome, como resultado da 
inversión de valores e a vontade de poder, 
e comparación coas teorías da filosofía 
antiga, medieval, moderna e 
contemporánea. O autor e o seu contexto.

B5.5. A vontade en Schopenhauer.

B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche 
en relación co vitalismo de Schopenhauer, 
e valorar a súa influencia no 
desenvolvemento das ideas e os cambios 
socioculturais da Idade Contemporánea.

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, 
traxedia, intuición, metáfora, convención, perspectiva, 
xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, 
vontade de poder, e eterno retorno, entre outros, e 
aplícaos con rigor.

CCL

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica á 
metafísica, á moral e á ciencia, a verdade como 
metáfora, e a afirmación do superhome, como resultado
da inversión de valores e a vontade de poder, en 
comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval, 
moderna e contemporánea.

CCL

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na 
súa afirmación da vontade e identifica os problemas da 
filosofía contemporánea, en relación coas solucións 
achegadas por Nietzsche.

CCEC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por 
contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a 
defensa da verdade e da liberdade.

CSC

b

c

d

e

h

B5.6. Filosofía española. Ortega y Gasset: a 
súa relación con posturas filosóficas como 
o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o
existencialismo, e outras posturas 
filosóficas. O autor e o seu contexto.

B5.3. Entender o raciovitalismo de Ortega y 
Gasset en relación con figuras da filosofía 
española, como Unamuno, e do 
pensamento europeo, e valorar as 
influencias que recibe e a repercusión do 
seu pensamento no desenvolvemento das 
ideas e a rexeneración social, cultural e 
política de España.

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 
aplícaos con rigor, como obxectivismo, ciencia, 
europeización, filosofía, mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, categoría, 
liberdade, idea, crenza, historia, razón histórica, 
xeración, home-masa e home selecto, entre outros.

CCL

HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías fundamentais 
da filosofía e da análise social de Ortega y Gasset, en 
relación con posturas filosóficas como o realismo, o 
racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre 
outras.

CCL

HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y 
Gasset por contribuír ao desenvolvemento das ideas e 
aos cambios sociais e culturais da Idade 
Contemporánea española, e valorao seu compromiso 
coa defensa da cultura e da democracia.

CSC

b

c

d

e

B5.7. Filosofía crítica da escola de Frankfurt. 
A crítica a razón ilustrada e á idea de 
progreso.

B5.8. Racionalidade dialóxica de Habermas: 
os intereses do coñecemento e a acción 

B5.4. Coñecer as teses fundamentais da 
crítica da Escola de Frankfurt, analizando 
a racionalidade dialóxica de Habermas, 
relacionándoo coa filosofía crítica da 
Escola de Frankfurt, e valorando a súa 
influencia no desenvolvemento das ideas e

HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 
coñecemento, interese, consenso, verdade, enunciado, 
comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e 
conceptos da filosofía posmoderna, como 
deconstrución, diferenza, cultura, texto, arte, e 
comunicación, entre outros, aplicándoos con rigor.

CSC
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Historia da Filosofía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

h comunicativa.

B5.9. Contribución de Habermas ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios
sociais da Idade Contemporánea.

B5.10. Pensamento posmoderno: principais 
teses dos filósofos posmodernos, como 
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexión 
sobre a súa vixencia actual.

os cambios socioculturais da Idade 
Contemporánea. Coñecer as teses máis 
definitorias do pensamento posmoderno, 
identificando as teses fundamentais de 
Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e valorar 
criticamente a súa repercusión no 
pensamento filosófico a partir de finais do 
século XX.

HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 
linguaxe oral coma na escrita, as teorías da filosofía de 
Habermas, distinguindo os intereses do coñecemento e
a acción comunicativa, e as teorías fundamentais da 
posmodernidade, analizando a deconstrución da 
modernidade desde a multiplicidade da sociedade da 
comunicación.

CCL

HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica da 
escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, 
identificando os problemas da filosofía contemporánea.

CAA

HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do
pensamento posmoderno por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da 
Idade Contemporánea, e valora o seu esforzo na 
defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza.

CSC

HFB5.4.5. Coñece as teses características do 
pensamento posmoderno, como a crítica á razón 
ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento 
totalizador e á trivialización da existencia, o crepúsculo 
do deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de 
masas, entre outras.

CSC

HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais teses 
dos filósofos posmodernos, como Vattimo, Lyotard e 
Baudrillard, e reflexiona sobre a súa vixencia.

CAA

CCL
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Táboa 2.  División dos estándares en temas. 
Instrumentos de avaliación.

Como  sinalaremos  nun  apartado  posterior,  os  estándares  serán  agrupados  en  6  temas  (dous  por
avaliación) para ser avaliada a súa consecución.

Os estándares do 1º bloque non poden ser tidos en conta nesta táboa, pois o seu carácter transversal
supón  que  van  ser  avaliados  sempre.  De  todos  modos,  nos  indican  que  tipo  de  probas  son  as  máis
adecuadas para conseguir os restantes.

Así, os estándares correspondentes co criterio B1.1. fan referencia aos comentarios de texto. En todas as
probas se incluirá un comentario de texto que terá un valor de 3 puntos sobre os 9 da valoración total da
proba.

Os  estándares  correspondentes  ao  criterio  B1.2.  fan  referencia  ás  preguntas  temáticas  ou  de
desenvolvemento. En todas as probas escritas se incluirán 3 preguntas de desenvolvemento, cun valor de 2
puntos cada unha. Entre as tres suporán os 6 puntos restantes na valoración total da proba.

Os  estándares  correspondentes  cos  criterios  B1.3  e  B1.4.  teñen  que  ver  fundamentalmente  coas
ferramentas  de  estudo das  que  se  teñen  que  valer  para  aprender  e  interiorizar  o  resto  dos  contidos:
resumos, esquemas, liñas de tempo, busca de información e utilización das TIC para a presentación dos seus
traballos.  Por  suposto,  que acaden satisfactoriamente estes  estándares  permitirálles un mellor  grao de
consecución do resto, pero a efectos de avaliación, aillados dos estándares máis “sustantivos”, só serán
avaliados con 1 punto por proba. Os traballos individuais consistirán na preparación das distintas preguntas
que poderán caer nas probas escritas, e que lles servirán para preparalas. Os traballos colectivos (un por
avaliación) consistirán na xeración de glosarios e wikis que tentaremos subir á Aula Virtual do Instituto.

A seguinte é a táboa co resto dos estándares coa súa temporalización, asignación aos 6 temas nos que se
plantexa dividir o curso e exemplos das preguntas que poden incluir as respectivas probas.

Tema Estándares Temporalización Exemplos de preguntas

1. PLATÓN HFB2.1.1
HFB2.1.2
HFB2.1.3
HFB2.1.4

1ª Av. Set-Out Texto: Mito da caverna
Texto: Símil da liña
Texto: Xustiza (na República)
A Dialéctica de Sócrates fronte ao convencionalismo 
sofista.
As respostas presocráticas ao problema da physis
O Dualismo ontolóxico: A Idea de Ben como arché.
Coñecemento e Ser na Teoría das Ideas
A virtude no individuo e a virtude na polis.

2. ARISTÓTELES HFB2.2.1
HFB2.2.2
HFB2.2.3
HFB2.2.4
HFB2.3.1

1ª Av: Nov-Dec Texto: Causas
Texto: Movemento
Texto: Virtudes
Texto: Ser humano como animal político
A teoría hilemórfica: a substancia.
Teoría do movemento e das causas.
O teleoloxismo fronte ao mecanicismo de Demócrito.
Eudemonismo e virtude.
Politicidade e formas políticas.

3. MEDIEVAL, 
RENACEMENTO E 
RACIONALISMO

HFB3.1.1
HFB3.2.1
HFB3.2.2

2ª Av: Dec-Xan-
Feb

Texto Tomé: Vías
Texto Tomé: Lei Natural
Texto Descartes: Regras do método
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Tema Estándares Temporalización Exemplos de preguntas

HFB3.2.3
HFB3.2.4
HFB3.3.1
HFB4.1.1
HFB4.1.2
HFB4.2.1
HFB4.2.2
HFB4.2.3
HFB4.2.4

Texto Descartes: Dúbida metódica
Texto Descartes: Papel de Deus como aval.
Fe e Razón en Agostiño, Averroes, Tomé e Occam
As vías para a demostración da existencia de Deus
Lei Natural, Lei Divina, Lei Positiva
Razón e Método
A dúbida metódica e a primeira verdade
Deus como aval do coñecemento do mundo.

4. EMPIRISMO, 
ILUSTRACIÓN, 

HFB4.3.1
HFB4.3.2
HFB4.3.3
HFB4.3.4
HFB4.4.1

2ª Av. Feb- Marzo Texto Hume: Crítica á concepción de causa.
Texto Locke: Estado de natureza e estado civil.
Texto Rousseau: A Vontade Xeral

O iusnaturalismo de Locke
Fenomenismo e crítica á metafísica en Hume
A Ilustración francesa. Rousseau e a vontade xeral.
A reflexión kantiana sobre a Ilustración
O trascendental e o empírico no coñecemento
Formalismo moral e Imperativo Categórico.

5. KANT, MARX, 
NIETZSCHE

HFB4.5.1
HFB4.5.2
HFB4.5.3
HFB4.5.4
HFB5.1.1
HFB5.1.2
HFB5.1.3
HFB5.1.4

3ª Av. Marzo 
-Abril-Maio

Texto Kant: Que é a Ilustración
Texto Kant: Entendemento e Sensibilidade
Texto Kant: Posibilidade do coñecemento a priori
Texto Kant: Imperativo categórico
Texto Marx: Alienación
Texto Marx: Materialismo Histórico
Texto Marx: Teses sobre Feuerbach
A reflexión kantiana sobre a Ilustración
O trascendental e o empírico no coñecemento
Formalismo moral e Imperativo Categórico.
A alienación en Marx
O concepto de praxe

6. NIETZSCHE, 
ORTEGA, HABERMAS,
POSTMODERNIDADE

HFB5.2.1
HFB5.2.2
HFB5.2.3
HFB5.2.4
HFB5.3.1
HFB5.3.2
HFB5.3.3
HFB5.4.1
HFB5.4.2
HFB5.4.3
HFB5.4.4
HFB5.4.5
HFB5.4.6

3ª Av. Maio Texto Nietzsche: Crítica á relixión xudeocristiana
Texto Nietzsche: Crítica ao platonismo
Texto Nietzsche: Optimismo
Texto Ortega: Raciovitalismo
Texto Habermas: Coñecemento e interese
A crítica á cultura occidental en Nietzsche
Eterno Retorno e Superhome.
O Raciovitalismo en Ortega e Gasset
A crítica á Ilustración na Escola de Frankfurt
Habermas: Diálogo, Racionalidade e Interés
Conceptos básicos dos autores postmodernos

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
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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
incidiráse 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.

Os traballos, individuais e en grupo servirán como base ao alumnado para preparar as distintas probas
escritas que se vaian levar a cabo.

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 do bloque 2.

Na  segunda  avaliación  traballaránse  os  estándares  do  bloque  3,  e  oso  do  bloque  4,  agás  aos
correspondentes ao criterio de avaliación 4.5

Na terceira avaliación traballaremos os estándares do criterio 4.5 xunto con todos os do bloque 5.

Materiais e recursos didácticos
Ao ser asignada a materia a un único docente, este decidiu non utilizar libro de texto oficial. Os materias

didácticos serán proporcionados aos alumnos polo propio docente, e a base deles será unha colección de
apuntes de elaboración propia que, coincidindo polo xeral cos que xa foron usados en anos anteriores,
introducirán as modificacións necesarias para cumprir co novo currículo.

Indicadores de logro e criterios de cualificación e 
promoción

Sinalaremos  en  primeiro  lugar  os  indicadores  de logro  que estimamos oportunos para  cada un dos
instrumentos de avaliación apuntados nun epígrafe anterior. Posteriormente daremos conta dos criterios de
cualificación tanto nas avaliacións parciais como na ordinaria e na extraordinaria. Os criterios de avaliación
xa están recollida na táboa de estándares previa.

Indicadores de logro e grao mínimo de consecución
Instrumento de avaliación Indicadores de logro Grao mínimo de

consecución

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

50%
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Instrumento de avaliación Indicadores de logro Grao mínimo de
consecución

• Corrección ortográfica e gramatical

Comentario de texto 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 os alumnos xa poden facer comentarios sen preguntas 
guiadas (o que non obsta para que nalgún caso se inclúan). 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

50%

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
• Claridade expositiva e orde argumentativo
• Corrección ortográfica e gramatical
• Corrección na presentación

50%

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.

50%

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

50%

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

50%

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
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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, os traballos
(tanto individuais como en grupo) suporán ao menos un 10% e as probas escritas ao menos outro 90%.
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 a non consecución plena dalgún dos estándares.

É propósito do docente o de facer dous exames por avaliación. Os estándares que se avaliarán neles
teránse por superados se a cualificación da proba é igual ou superior a 5.

Os alumnos que non poidan superar unha avaliación poderán recuperala mediante presentación a unha
proba escrita con distintos  tipos de preguntas.  Só haberá unha recuperación por avaliación, e non por
exame parcial.

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

Se ao longo do curso algún dos docentes da 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.  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 os docentes da materia entendan 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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