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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Bloque 1. Contidos transversais 

FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores/as destacados/as, identifica a problemática e as solucións expostas (distinguindo as teses principais e a 
orde da argumentación) e relaciona os problemas propostos nos textos co estudado na unidade, e/ou co achegado por outros/as filósofos/as ou correntes, e/ou con 

saberes distintos da filosofía. 

CAA 

FIB1.2.1. Argumenta e razoa as súas opinións de forma oral e escrita, con claridade e coherencia, e demostrando un esforzo creativo e educativo na valoración persoal dos 
problemas filosóficos analizados. 

CCL CSC 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información obtida tanto de libros específicos como de internet, usando as posibilidades das novas tecnoloxías para consolidar e ampliar a 
información. 

CD CSC 

 
FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas que veñen caracterizando a filosofía desde a súa orixe, comparando coa formulación doutros saberes, como o científico ou o 
teolóxico. 

CAA 

Bloque 2. O saber filosófico 

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais, como o mito ou a maxia. CSC CCEC 

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica do labor filosófico, así como as disciplinas que conforman a filosofía. CAA CSC 

FIB2.3.1. Recoñece as principais problemáticas filosóficas características de cada etapa cultural europea. CCEC 

Bloque 3. O coñecemento 

FIB3.1.1. Identifica e expresa de xeito claro e razoado os elementos e as problemáticas que implica o proceso do coñecemento da realidade, como é o dos seus graos, as súas 
posibilidades e os seus límites. 

CCL 

FIB3.2.1. Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a verdade, como son o idealismo, o realismo, o racionalismo, o empirismo, o perspectivismo, o consenso ou o 
escepticismo, e contrasta semellanzas e diferenzas entre os conceptos clave que manexan. 

CCEC 

FIB3.4.1.   Explica   os   obxectivos,   as   funcións   e   os   principais elementos  da  ciencia,  manexando  termos  como  feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. CMCCT 

FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos como indución, hipotético-dedutivo, método, verificación, predición, realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, caos e 
indeterminismo, entre outros. 

CMCCT 

                                                                                                                   Bloque 5. O ser humano desde a filosofía 

FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como evolución, dialéctica, proceso, progreso, emerxencia, azar, selección natural, apto, reducionismo, 
creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo xenético, natureza e cultura. 

CCL 

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do ser humano, e a súa relación cos elementos culturais que xorden nos procesos de antropoxénese 
e humanización, dando lugar á identidade propia do ser humano. 

CEC CSC 

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións de adoptar prexuízos etnocéntricos para xulgar os seres humanos e 
as culturas. 

CSC 

FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas que se viñeron dando historicamente sobre o ser humano. CCEC 

FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos grandes pensadores. CCL 

FIB5.5.3. Usa con rigor termos como dualismo e monismo antropolóxico, areté, mente, corpo, espírito, creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, humanismo, 
persoa, dignidade,  sentido,  estado  de  natureza,  estado  de  civilización, existencia, liberdade,  emoción, paixón, determinismo,  alienación, nihilismo, existencia,
 inconsciente, morte, historia ou transcendencia, entre outros. 

CCL 

FIB5.7.2. Argumenta e razoa, de xeito oral e escrito, acerca dos puntos de vista propios sobre o ser humano, desde a filosofía e sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas co sentido da existencia humana. 

CCL 

Bloque 6. A racionalidade práctica 

FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética. CSC 

FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as argumentacións das principais teorías éticas sobre a felicidade e a virtude, razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu 
cumprimento e do seu incumprimento. 

CSIEE SC 

FIB6.3.2. Expresa de maneira crítica as argumentacións das principais teorías éticas sobre a xustiza, razoando as súas propias ideas, e achega exemplos do seu cumprimento e 
do seu incumprimento. 

CSIEE 

FIB6.3.4. Usa con rigor termos como ética, moral, acción moral, autonomía, responsabilidade, convención moral, madureza moral, virtude moral, subxectivismo, relativismo 
e universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de máximos, ética de mínimos, consenso, xustiza, eudemonismo, hedonismo, emotivismo e utilitarismo. 

CCL 

FIB6.4.1. Identifica a función, as características e os principais interrogantes da filosofía política. CSC 

FIB6.4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, Estado, xustiza, dereito, dereitos naturais, Estado democrático e de dereito, legalidade, lexitimidade, convención, 
contractualismo, alienación, ideoloxía, utopía, entre outros conceptos clave da filosofía política. 

CCL 

FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma oral e escrita, contra a arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia. CSC 



 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

 Procedementos:   

 

 Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   

   

 En caso de reanudación das clases presenciais poderase realizar algunha actividade ou proba  presencial. 

 

 Instrumentos:  

 Ver Rúbrica de corrección de actividades, px 6. 

 

    Cualificación final 

 Farase unha media das notas das distintas actividades realizadas a partir do período de suspensión de   
clases presenciais.  Para a obtención da nota final dos alumnos aprobados na 1ª e 2ª avaliación terase en 
conta esa nota media, en caso de que esta beneficie ó alumno/a. 

Teranse en conta as notas de recuperación para aqueles alumnos/as que realizasen algunha.  Ver 3. 
Actividades. 

A nota da recuperación final -para aqueles alumnos/as que a levasen a cabo-. 
   

 

Proba extraordinaria de setembro 
Os alumnos/as que deban realizar a proba extraordinaria de setembro por non ter acadado un mínimo    
dun cinco na avaliación ordinaria, serán avaliados daqueles contidos vistos durante o primeiro e segundo 
trimestre.   

 
Alumnado de materia 

pendente 

Non hai. 
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FIB6.18.1. Formula correctamente os interrogantes filosóficos radicais que deben estar na base da creación dun proxecto, tanto vital como laboral, como "que son?", "que 
fago?", "por que?", "para que?", "cal é o meu obxectivo?", "cal é o seu sentido, a súa razón de ser?", etc., e saber argumentar a defensa das respostas. 

CSIEE CSC 

FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos como seres humanos, para o avance dunha cultura e para transformar a realidade. CSC 

FIB6.23.1. Comprende e valora a importancia da razón crítica para o avance dun proxecto persoal e colectivo. CSC 



 

                   3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades • Actividades de repaso e reforzo:   
-  Actividades de explicación de ideas e conceptos de temas a través da lectura de apuntes, textos e/ou 
a visualización dalgún vídeo. 

                  -  Actividades de busca de información para repasar, reforzar e no seu caso, ampliar ideas de temas xa                   
vistos. 

• Actividades de ampliación: 
                - Actividades (voluntarias ou non) de busca de información e explicación da mesma en torno a algún            

tema do curriculum no que non se profundizou. 
• Actividades de recuperación:   

                -  As actividades de repaso, reforzo e ampliación permiten a recuperación da segunda avaliación.  
Considerarase recuperada se a media destas actividades é un 5.   
 
As actividades poderanse requerir telemática e/ou presencialmente en función das circunstancias. 
 
     -  Recuperación final: Aqueles alumnos/as que non obtiveran un 5 entre a primeira e a segunda avaliación 
(tendo en conta a nota das actividades levadas a cabo dende a suspensión das clases presenciais) teñen dereito 
a unha recuperación final.  Realizarase mediante unha actividade de desenvolvemento e explicación de ideas e 
conceptos.  Terá lugar de maneira telemática ou presencial en función das circunstancias.   
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

        

    Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   

  
    Conforme a información da dirección do IES Terra de Soneira, tódolos alumnos/as teñen conectividade. 
 

Materiais e recursos   Páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira:     
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia 
  Correo electrónico da profesora para enviar as tarefas, expoñer dúbidas… filonocxelm@gmail.com 
  Apuntes de clase.   
  Apuntes en liña:  
https://lagranjafilosofia.blogspot.com/p/1-bachillerato.html   
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-
bachillerato/ 
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-
bachillerato/unidad-9-los-fundamentos-filosoficos-del-estado/ 
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-
bachillerato/unidad-6-naturaleza-y-cultura-en-el-ser-humano/ 
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-
bachillerato/unidad-1-filosofia-sentido-e-historia/ 
     
          Esquemas de Filosofía: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia
mailto:filonocxelm@gmail.com
https://lagranjafilosofia.blogspot.com/p/1-bachillerato.html
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-9-los-fundamentos-filosoficos-del-estado/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-9-los-fundamentos-filosoficos-del-estado/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-6-naturaleza-y-cultura-en-el-ser-humano/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-6-naturaleza-y-cultura-en-el-ser-humano/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-1-filosofia-sentido-e-historia/
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/cursos-anteriores/curso-2018-2019/filosofia-1o-de-bachillerato/unidad-1-filosofia-sentido-e-historia/


 

http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_36.html 
          Esquemas de Historia da Filosofía: 
http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_64.html 
  Conceptos de ética e política: 
http://terminoseticosypoliticos.blogspot.com/2016/ 
 

           Vídeos:   
       Unboxing philosophy: https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw 
       Adictos a la filosofía: https://www.youtube.com/results?search_query=adictos+a+la+filosofia 
       Leyendo historia de la filosofía:  https://www.youtube.com/channel/UCHRxJ-PzCtcBLqU7554F2xg 
       Vídeo sobre o concepto e función da filosofía:https://www.youtube.com/watch?v=aF3voQIocl4 
 

         Algunhas obras de referencia para a elaboración dos apuntes de clase:  VVAA, Filosofía 1, ed. Rodeira.  
PRESTEL ALFONSO, C.  Filosofía, ed. Vicens Vives Bachillerato. MOSTERÍN, J. La naturaleza humana, ed. Espasa.  
ABBAGNANO, Diccionario de filosofía, ed. Fondo de Cultura Económica.  REALE, G., ANTISERI, D. Historia del 
pensamiento filosófico y científico, ed. Herder. 

 

 
 

    

 
        *RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES (as notas de cada nivel obtéñense matizando con máis profundidade os criterios) 
 
Criterios Suspenso 

(1-2-3-4) 

Aprobado 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaínte 

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non está tratado ou 

o fai insuficientemente. A 

información ten incorreccións

 e non é clara  ou non está de 

todo centrada no tema pedido. 

O       tema      está 

tratado e da resposta aínda que 

sen afondar.  A información      non 

sempre foi presentada de forma 
clara e concisa. 

 O tema está tratado e centrado na 

cuestión principal. A maior parte 

da información é clara, precisa e 

minuciosa. 

O tema está tratado e centrado na 

cuestión principal. Toda a 

información é clara, precisa e 

minuciosa. 

Redacción, 
organización. 

Moitos erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación.  A información non 

é relevante e non está 

organizada de forma coherente 

en gran parte  ou en partes do 

escrito. 

Poucos erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación. A información é 

suficientemente relevante e está 

organizada dunha forma correcta. 

Case  non  hai  erros de gramática, 

ortografía ou puntuación. A 

información é relevante e está ben 

organizada. 

Non hai erros de gramática, 

ortografía ou puntuación. A 

información é relevante e a 

organización é moi boa, facilitando 

a comprensión do tema. 

Presentación Mala  

presentación. 

Presentación 

aceptable. 

Boa presentación. Moi boa presentación. 

http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_36.html
http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_64.html
http://terminoseticosypoliticos.blogspot.com/2016/
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/results?search_query=adictos+a+la+filosofia
https://www.youtube.com/channel/UCHRxJ-PzCtcBLqU7554F2xg
https://www.youtube.com/watch?v=aF3voQIocl4


 

Comprensión 

do tema. 

Non parece comprender o 

tema. Ás veces reproduce 

parágrafos do libro ou apuntes 

pero sen relación axeitada. 

Demostra un 

entendemento de partes do tema. 

Hai estudo, pero falta a análise ou 

as relacións. 

Demostra un bo entendemento do 

tema. Non hai unha mera 

reprodución dun tema. Fai 

relacións. 

Demostra un completo e profundo 

dominio do tema. Non reproduce 

senón que analiza e fai relacións. 

 

Vocabulario. Usa palabras ou frases que usa 

non se entenden. 

Usa vocabulario específico 

relativamente 

Apropiado 

Usa vocabulario específico 

apropiado. 

Usa vocabulario específico 

apropiado e amplo. 

 
   

4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás familias 
 

   As actividades serán requeridas a través da páxina web do Departamento de filosofía.   

     Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación Abalar e/ou recordándoo a través dun 
correo   electrónico a aqueles alumnos/as que non fixeran algunha.  En caso necesario poderase 
avisar por teléfono. 
 

Publicidade         Páxina web do centro, Departamento de Filosofía 
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                                                                                                                                     Bloque 1. A psicoloxía como ciencia 

PSB1.1.1. Explica e constrúe un marco de referencia global da psicoloxía, desde as súas orixes en Grecia  Platón e Aristóteles), ata o seu recoñecemento como saber independente 
da man de Wundt, Watson, James e Freud, define as acepcións do termo psicoloxía ao longo da súa evolución.  

CAA 

PSB1.1.2. Recoñece e valora as cuestións e os problemas que investiga a psicoloxía desde os seus inicios, distinguindo a súa perspectiva das proporcionadas por outros 
saberes. 
 

CMCCT 

PSB1.2.1. Explica e estima a importancia dos obxectivos que caracterizan a psicoloxía: describir, explicar, predicir e modificar. CMCCT 

                                                                                                                              Bloque 2. Fundamentos biolóxicos da conduta 

PSB1.2.2. Distingue e relaciona as facetas teórica e práctica da psicoloxía, e identifica as ramas en que se desenvolven (clínica e da saúde, da arte, das actividades físico-
deportivas, da educación, forense, da intervención social, ambiental etc.), investigando e valorando a súa aplicación nos ámbitos de atención na comunidade, como na 
familia e na infancia, na terceira idade, en minusvalías, muller, xuventude, minorías sociais e inmigrantes, cooperación para o desenvolvemento etc. 

CSC 

PSB1.2.3. Describe e aprecia a utilidade das técnicas e das metodoloxías de investigación psicolóxica, explicando as características de cada unha, como son os métodos 
comprensivos (introspección, fenomenoloxía, hermenéutica, test, entrevista persoal, dinámica de grupos etc.) e os seus obxectivos (observación, descrición, 
experimentación, explicación, estudos de casos etc.). 

CAA 

PSB1.3.1. Explica e recoñece a importancia das achegas que a psicolóxica realizou na comprensión dos fenómenos humanos, identificando os problemas específicos dos que 
se ocupa e as conclusións achegadas. 

CCEC 

PSB1 3.2. Utiliza a súa capacidade de aprender a aprender, realizando os seus propios mapas conceptuais, utilizando medios informáticos, acerca das seguintes teorías: 
psicanálise, condutismo, teoría cognitiva, Gestalt, humanismo e psicobioloxía. 

CAA 

PSB1.3.4. Utiliza a súa iniciativa para expor as súas conclusións argumentadamente, mediante presentacións gráficas, en medios audiovisuais. CD CSIEE 

PSB2.2.2. Investiga e explica a organización das áreas cerebrais e as súas funcións, e localiza nun debuxo as devanditas áreas. CMCCT 

PSB2.3.1. Describe e compara as técnicas científicas de investigación do cerebro: anxiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervencións directas e estudo de casos. CMCCT 

PSB2.4.1. Explica a influencia dos compoñentes xenéticos que interveñen na conduta, e investiga e valora se estes teñen efectos distintivos entre a conduta feminina e a 
masculina. 

CMC CT 

PSB2.4.3. Localiza e selecciona información en internet acerca de distintos tipos de doenzas causadas por alteracións xenéticas, tales como a síndrome de Down, a 
síndrome de Turner, a síndrome do miaño de gato ou a síndrome de Klinefelter, entre outras. 

CD CMCCT 

                                                                                                         Bloque 3. Os procesos cognitivos básicos: percepción, atención e memoria 

PSB3.1.1. Distingue e relaciona os elementos que interveñen no fenómeno da percepción (estímulo, sentido, sensación e limiares de percepción), recoñecéndoos dentro 
das fases do proceso perceptivo (excitación, transdución, transmisión e recepción). 

CMCCT 

PSB3.1.2. Compara e valora as achegas das principais teorías acerca da percepción: asociacionismo, Gestalt, cognitivismo e neuropsicoloxía. CAA 

PSB3.1.4. Procura e selecciona información, utilizando páxinas web, acerca dalgúns tipos de ilusións ópticas, diferenciándoas dos trastornos perceptivos como as 
alucinacións e a agnosia. 

CD 

PSB3.3.4. Analiza e valora a importancia dalgúns dos efectos producidos na memoria por desuso, interferencia, falta de motivación etc., e expón as súas consecuencias de 
xeito argumentado. 

CCL 

PSB3.3.5. Exemplifica, a través de medios audiovisuais, algunhas distorsións ou alteracións da memoria, como a amnesia, a hipermnesia, a paramnesia e os falsos recordos, 
desenvolvendo a súa capacidade emprendedora. 

CD 

                                                                                               Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaxe, intelixencia e pensamento 

PSB4.1.1. Utiliza a súa iniciativa persoal para confeccionar, utilizando medios informáticos, un cadro comparativo das teorías da aprendi zaxe: condicionamento clásico 
(Pavlov e Watson); aprendizaxe por ensaio-erro (Thorndike); condicionamento instrumental (Skinner); teoría cognitiva (Piaget); Gestalt (Khöler); aprendizaxe social ou vicaria 
(Bandura) etc. 

CSIEE 

PSB4.1.2. Analiza e aprecia os resultados da aplicación das técnicas de condicionamento na publicidade, mediante a localización destas últimas en exemplos de casos 
concretos, utilizados nos medios de comunicación audiovisual. 

CCEC CD 

PSB4.1.3. Describe e valora a importancia dos factores que inflúen na aprendizaxe, como por exemplo os coñecementos previos adquiridos, as capacidades, a personalidade, 
os estilos cognitivos, a motivación, as actitudes e os valores. 

CCL 

PSB4.2.2. Utiliza a súa iniciativa persoal para elaborar un esquema explicativo sobre as fases do desenvolvemento da intelixencia segundo J. Piaget, valorando a importancia 
das influencias xenéticas e do medio neste proceso. 

CSIEE 

PSB4.2.3. Investiga, en páxinas de internet, o que é o CI e a escala de Stanford-Binet, que clasifica estes valores desde a deficiencia profunda ata a superdotación, apreciando 
a obxectividade real dos seus resultados e examinando criticamente algunhas técnicas de medición da intelixencia. 

CD 

PSB4.2.4. Analiza o que é o pensamento, apreciando a validez tanto do razoamento como da creatividade na resolución de problemas e na toma de decisións. CCEC 

PSB4 3.1. Valora a importancia das teorías de Gardner e Goleman, realizando un esquema das competencias da intelixencia emocional e a súa importancia no éxito persoal e 
profesional. 

CAA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 



                                                                                         Bloque 5. A construción do ser humano. Motivación, personalidade e afectividade 

PSB5.1.1. Utiliza e selecciona información acerca das teorías da motivación (homeostática; das necesidades; do incentivo; cognitivas; psicanalíticas; humanistas), utilizando 
mapas conceptuais, e elabora conclusións. 

CAA 

PSB5.2.1. Describe, establecendo semellanzas e diferenzas, as teorías da personalidade, como as provenientes da psicanálise, o humanismo, as tipoloxías, o cognitivismo e 
o condutismo, valorando as achegas que cada unha delas realizou no coñecemento da natureza humana. 

CAA 

PSB5. 2.6. Indaga sobre a relación entre identidade e autoestima, valorando criticamente a importancia do concepto de si mesmo/a e as repercusións que iso ten no 
desenvolvemento persoal e vital. 

CSIEE 

PSB5.4.1. Explica os tipos de afectos (sentimento, emoción e paixón), especificando os seus determinantes hereditarios e aprendidos, e analizando a relación entre emoción 
e cognición. 

CCL 

PSB5.4.2. Describe as emocións primarias (medo, noxo, alegría, tristura, ira, sorpresa etc.) e secundarias (ansiedade, hostilidade, humor, felicidade, amor etc.), distinguíndoas 
das emocións autocons- cientes (culpa, vergoña, orgullo etc.). 

CCL 

PSB5.4.4. Investiga, a través de internet, algúns trastornos emocionais (indiferenza emocional, dependencia afectiva, trastorno maníaco-depresivo, descontrol emotivo 
etc.) e problemas emocionais (medo, fobias, ansiedade, estrés, depresión etc.), exemplificando a través dalgún soporte audiovisual, e elabora as súas conclusións. 

CD 

PSB5.5.2. Explica a importancia da linguaxe verbal e non verbal como medios de comunicación emocional na nosa vida cotiá, e expón de xeito claro e argumentado as súas 
conclusións. 

CCL 

 

 

                               2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

    Procedementos:   

  Actividades requeridas a través da web do Departamento de filosofía.   

  En caso de reanudación das clases poderase realizar algunha actividade ou proba  presencial. 

Instrumentos:  

Ver Rúbrica de corrección de actividades* 
 

 

Cualificación final 

- Farase unha media das notas das distintas actividades realizadas a partir do período de suspensión de clases 
presenciais.  Para a obtención da nota final dos alumnos que teñan aprobada a primeira e segunda avaliación, 
terase en conta esa nota media en caso de que esta beneficie ó alumno/a. 

- Teranse en conta as notas de recuperación para aqueles alumnos/as que realizasen algunha.  Ver 3. Actividades. 

- A nota da recuperación final -para aqueles alumnos/as que a levasen a cabo-. 
   

Proba 
extraordinaria  de    

setembro 

   
   Os alumnos/as que deban realizar a proba extraordinaria de setembro por non ter acadado un mínimo dun cinco na 
avaliación ordinaria, serán avaliados daqueles contidos vistos durante o primeiro e segundo trimestre.   
 

Alumnado de    
materia pendente 

Non hai. 
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        *RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES (as notas de cada nivel obtéñense matizando con máis profundidade os criterios) 
 
Criterios Suspenso 

(1-2-3-4) 

Aprobado 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaínte 

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non está tratado ou 

o fai insuficientemente. A 

información ten incorreccións

 e non é clara  ou non está de 

todo centrada no tema pedido. 

O       tema      está 

tratado e da resposta aínda que 

sen afondar.  A información      non 

sempre foi presentada de forma 
clara e concisa. 

 O tema está tratado e centrado na 

cuestión principal. A maior parte 

da información é clara, precisa e 

minuciosa. 

O tema está tratado e centrado na 

cuestión principal. Toda a 

información é clara, precisa e 

minuciosa. 

Redacción, 
organización. 

Moitos erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación.  A información non 

é relevante e non está 

organizada de forma coherente 

en gran parte  ou en partes do 

escrito. 

Poucos erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación. A información é 

suficientemente relevante e está 

organizada dunha forma correcta. 

Case  non  hai  erros de gramática, 

ortografía ou puntuación. A 

información é relevante e está ben 

organizada. 

Non hai erros de gramática, 

ortografía ou puntuación. A 

información é relevante e a 

organización é moi boa, facilitando 

a comprensión do tema. 

Presentación Mala  

presentación. 

Presentación 

aceptable. 

Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 

do tema. 

Non parece comprender o 

tema. Ás veces reproduce 

parágrafos do libro ou apuntes 

pero sen relación axeitada. 

Demostra un 

entendemento de partes do tema. 

Hai estudo, pero falta a análise ou 

as relacións. 

Demostra un bo entendemento do 

tema. Non hai unha mera 

reprodución dun tema. Fai 

relacións. 

Demostra un completo e profundo 

dominio do tema. Non reproduce 

senón que analiza e fai relacións. 

 

Vocabulario. Usa palabras ou frases que usa 

non se entenden. 

Usa vocabulario específico 

relativamente 

Apropiado 

Usa vocabulario específico 

apropiado. 

Usa vocabulario específico 

apropiado e amplo. 
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                                     3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

                                                         no seu caso, ampliación) 

Actividades   Actividades de repaso e reforzo: 
  Actividades de explicación de ideas e conceptos de temas a través da lectura de apuntes, textos e/ou a 
visualización dalgún vídeo. 
  Actividades de busca de información para repasar, reforzar e no seu caso, ampliar ideas de temas xa vistos. 
  Actividades de ampliación: 
  Actividades (voluntarias ou non) de busca de información e explicación da mesma en torno a algún tema do 
curriculum no   que non se profundizou. 
  Actividades de recuperación:   
  As actividades de repaso, reforzo e ampliación permiten a recuperación da segunda avaliación.  
Considerarase recuperada se a media destas actividades é un 5.   

   
Todas estas actividades poderanse requerir telemática e/ou presencialmente en función das circunstancias. 

 
     Recuperación final: Aqueles alumnos/as que non obtiveran unha media dun 5 entre a primeira e a segunda 
avaliación (tendo en conta a nota das actividades levadas a cabo dende a suspensión das clases presenciais) 
terán dereito a unha proba de recuperación final que consistirá nunha actividade de comprensión, explicación 
e desenvolvemento de ideas, temas e conceptos.  Realizarase de maneira telemática ou presencial en función 
das circunstancias. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

       Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   

  

  Conforme a información da dirección do IES Terra de Soneira tódolos alumnos/as teñen conectividade. 
 

Materiais e recursos   Páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira:       
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia 

  Correo electrónico da profesora para enviar as tarefas, expoñer dúbidas… filonocxelm@gmail.com 
  Apuntes de clase.   

     Apuntes e vídeos accesibles dende a páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira. 
     Algunhas obras de referencia para elaborar os apuntes de clase:  ALONSO, J. I.  Psicología, 2º bachillerato, Ed. 
McGraw Hill, SANTANDREU, R., Las gafas de la felicidad, ed Grijalbo. 
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                            4. Información e publicidade 
 

Información 
ao 

alumnado e 
ás familias 

   As actividades serán requeridas a través da páxina web do Departamento de filosofía.   

     Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación Abalar e/ou recordándoo a través dun correo   electrónico a 
aqueles alumnos/as que non fixeran algunha.  En caso necesario poderase avisar por teléfono. 

    Publicidade       Páxina web do centro, Departamento de Filosofía. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia
mailto:filonocxelm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
                                                                                                      Bloque 1. A dignidade da persoa  

Coñece información, de fontes diversas, arredor dos gruposde adolescentes, as súas característicase a influencia que exercen sobre os seus membros.  CAA, CSC 

Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta conforme aos 
valores éticos libremente elixidos.  

 CSIEE  
 

Describe e estima o papel relevante da razón e a liberdade para configurar cos seus propios actos a estrutura da súa personalidade.   

 
 CSC 

Toma conciencia e aprecia a capacidade que posúe para modelar a súa propia identidade e facer de si mesmo unha persoa xusta, sincera, tolerante, amable, 

xenerosa, respectuosa, solidaria, honesta, libre, etc.; nunha palabra, digna de ser apreciada por si mesma.  

 

 CSC 

Sinala en que consiste a virtude e as súas características en Aristóteles, indicando a súa relación cos actos, os hábitos e o carácter.  
 

 CSC 
 CCL 

Comprende en que consisten as habilidades emocionais que, segundo Goleman, debe desenvolver o ser humano.  CSC 

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

Explica por que o ser humano é social por natureza e valora as consecuencias que ten este feito na súa vida persoal e moral 
 

 CSC  
 
 

Describe o proceso de socialización e valora a súa importancia na interiorización individual dos valores e as normas morais que rexen a conduta da sociedade 
en que vive. 
 

 CCL 

Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións interpersoais; entre elas, a prudencia, a lealdade, 
a sinceridade, a xenerosidade, etc. 
 

 CSC 

Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns valores éticos que guíen as relacións interpersoais.  CSIEE 

Mantén unha conduta asertiva, evitando o comportamento agresivo ou inhibido, e adopta como principio moral fundamental nas relacións interpersoais 

o respecto á dignidade das persoas.  

 CSC 

Nas relacións interpersoais, mostra unha actitude de respecto cara aos dereitos de todo ser humano a sentir, a pensar e a actuar de forma diferente, 
equivocarse, a gozar do tempo de descanso, a ter unha vida privada, a tomar as súas propias decisións, etc., e, especialmente, a ser valorados polo simple 
feito de ser persoas, sen discriminar nin menosprezar a ninguén, etc. 

 CSC 

Comprende a importancia que teñen a capacidade de recoñecer as emocións alleas e a de controlar as relacións interpersoais.  CSC 

                                                                                                             Bloque 3. A reflexión ética  

Identifica en que consiste a estrutura moral da persoa e as súas características como ser racional e libre, razón pola cal é responsable da súa conduta e das  

consecuencias que esta teña.  

 CCL, CSC 

Entende as semellanzas e difeernzas entre as normas legais ou xurídicas e as normas morais. 

 

 CCL 

Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión ética.   CSC 

Explica as tres etapas do desenvolvemento moral na persoa, segundo a teoría de Piaget.  CCL, CSC 

Compara o relativismo e o obxectivismo moral apreciando a vixencia destas teorías éticas na actualidade, e expresa opinións de forma argumentada.  CCL, CSC 



Analiza e valora a influencia que teñen na liberdade persoal a intelixencia, que nos permite coñecer posibles opcións para elixir, e a vontade, que nos dá a   

fortaleza suficiente para facer o que decidimos facer.  

 

 CAA 

Destaca algunhas das consecuencias negativas que, a nivel individual e comunitario, ten a ausencia de valores e de normas éticos, como o egoísmo, a 

corrupción, a mentira, o abuso de poder, a intolerancia, a insolidariedade, a violación dos dereitos humanos, etc.  

 

 CSC  

   Explica o significado do termo «eudemonismo» e o que para Aristóteles significa a felicidade como ben supremo, elaborando e expresando conclusións. 
 

 CCL  

Explica e aprecia as razóns para establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiza.   CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 IES TERRA DE SONEIRA 
2º ESO 

VALORES ÉTICOS 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

    Procedementos:   

 

  Actividades requeridas a través da web do Departamento de filosofía.   

   

     En caso de reanudación das clases poderase realizar algunha actividade 
ou proba  presencial. 

 

Instrumentos:  

Ver Rúbrica de corrección de actividades* 

 

Cualificación     
final 

Farase unha media das notas das distintas actividades realizadas a partir 
do período de suspensión de clases presenciais.  Para a obtención da 
nota final dos alumnos que teñan aprobada a primeira e segunda 
avaliación terase en conta esa nota media en caso de que esta beneficie 
ó alumno/a. 

Teranse en conta as notas de recuperación para aqueles alumnos/as que 
realizasen algunha.  Ver 3. Actividades. 

A nota da recuperación final -para aqueles alumnos/as que a levasen a 
cabo-. 

   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos/as que deban realizar a proba extraordinaria de setembro por 
non ter acadado un mínimo dun cinco na avaliación ordinaria, serán 
avaliados daqueles contidos vistos durante o primeiro e segundo trimestre.   

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades    
  Actividades de repaso e reforzo: 
  Actividades de explicación de ideas e conceptos de temas a través da 
lectura de apuntes, textos e/ou a visualización dalgún vídeo. 
  Actividades de busca de información para repasar, reforzar e no seu caso, 
ampliar ideas de temas xa vistos. 
  Actividades de ampliación: 
  Actividades (voluntarias ou non) de busca de información e explicación da 
mesma en torno a algún tema do curriculum no que non se profundizou. 
  Actividades de recuperación:  Actividade de comprensión de ideas e   
conceptos. 
   
 Tódalas actividades poderanse levar a cabo telemática ou presencialmente 
en función das circunstancias. 
 
     Recuperación final: Aqueles alumnos/as que non obtiveran un 5 tendo en 
conta a nota da primeira, a segunda avaliación e no seu caso a nota/s de 
recuperación, teñen dereito a unha proba de recuperación final.  Consistirá 
nunha actividade de comprensión de ideas e conceptos.  Levarase a cabo de 
maneira telemática ou presencial en función das circunstancias. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

    
    Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   

   Conforme a información da dirección do IES Terra de Soneira tódolos 
alumnos/as teñen conectividade. 

Materiais e 
recursos 

  Páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira:     
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia 
  Correo electrónico da profesora para enviar as tarefas, expoñer dúbidas… 
filonocxelm@gmail.com 
  Apuntes de clase.    
  Apuntes editados na páxina do Departamento de Filosofía.  
  Vídeos de valores morais:      
 http://profesoresfilosofia.es/materiales/actividades-y-modelos/ 
  Algúns materiais de referencia: 
  MARTÍ, X., PRESTEL, C., Val, Valores éticos 2, ed. Vicens Vives. 
  https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/     
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*RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES:  As notas de cada nivel obtéñense matizando con 
máis profundidade os criterios. 
 

Criterios Suspenso 
(1-2-3-4) 

Aprobado 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaínte 
(9-10) 

Cantidade
 e 
calidade  da 
información. 

O tema ou non está 
tratado ou o fai 
insuficientemente. A 
información ten 
incorreccións e non é 
clara ou non está de 
todo centrada no tema 
pedido. 

O       tema      está 
tratado e da resposta aínda 
que sen afondar. A 
información non 
sempre foi 
presentada de forma clara 
e concisa. 

O tema está tratado e 
centrado na cuestión 
principal. A maior parte da 
información é clara, precisa e 
minuciosa. 

O tema está tratado e 
centrado na cuestión 
principal. Toda a información 
é clara, precisa e minuciosa. 

Redacción, 
organización. 

Moitos erros de 
gramática, ortografía  
ou puntuación.  A 
información non é 
relevante e non está 
organizada de forma 
coherente en gran 
parte ou en partes do 
escrito. 

Poucos erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación.  A información 
é suficientemente 
relevante e está  
organizada dunha forma 
correcta. 

Case non hai erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación. A información é 
relevante e está ben 
organizada. 

Non hai erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación. A información é 
relevante e a organización é 
moi boa, facilitando a 
comprensión do tema. 

Presentación Mala presentación. Presentación aceptable. Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 
do tema. 

Non parece 
comprender o tema. Ás 
veces reproduce 
parágrafos de apuntes 
ou textos pero sen 
comprensión e 
sen relación. 

Demostra un 
entendemento de partes 
do tema. Hai estudo, pero 
falta a análise ou as 
relacións. 

Demostra un bo 
entendemento do tema. Non 
hai unha mera reprodución 
dun tema. Fai relacións. 

Demostra un completo e 
profundo dominio do tema. 
Non reproduce senón que 
analiza e fai relacións. 

Vocabulario. Usa palabras ou frases 
que non se entenden. 

Usa vocabulario específico 
relativamente apropiado 

Usa vocabulario específico 
apropiado. 

Usa vocabulario específico 
apropiado e amplo. 

 
   

     4. Información e publicidade 

 
Información ao alumnado e ás 
familias 

 
     As actividades serán requeridas a través da páxina web  
do Departamento de filosofía.   
     Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación 
Abalar e/ou recordándoo a través dun correo  electrónico a 
aqueles alumnos/as que non fixeran algunha.  Se é 
necesario poderase avisar por teléfono. 

 

Publicidade   Páxina web do centro, Departamento de Filosofía 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
   Explica e valora a dignidade da persoa que, como ente autónomo, se converte nun "ser moral".     CSC 

   Elabora conclusións sobre a importancia que ten para o/a adolescente desenvolver a autonomía persoal e ter o control da súa propia conduta conforme aos 
  valores éticos libremente elixidos.   
 

  CSIEE  
 

   Identifica a adquisición das virtudes éticas como unha condición necesaria para lograr unhas boas relacións interpersoais, entre elas a prudencia, a lealdade, 
  a sinceridade, a xenerosidade, etc.  
 

   CAA ,CSC 
  CSIEE 

   Discirne e expresa sobre a influencia mutua que se establece entre o individuo e a sociedade.   CCL 

   Achega razóns que fundamenten a necesidade de establecer uns valores éticos que guíen as relacións interpersoais   CSC 

 Distingue entre a conduta instintiva do animal e o comportamento racional e libre do ser humano, destacando a magnitude das súas diferenzas e apreciando    
as consecuencias que estas teñen na vida das persoas.  
 

  CMCCT 
  CSC 

                                                                                                 Bloque 4. A xustiza e a política  

   Explica e aprecia as razóns que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, política e xustiza.   CCEC 

   Fundamenta o valor da democracia como sistema que incorpora os valores éticos da DUDH  
 

  CSC  

  Define o concepto de estado de dereito.   CCL 

  Coñece e explica a división de poderes de Montesquieu como fundamento do estado de dereito actual.   CSC 

Asume e explica o deber moral e civil de participación na democracia.  Coñece vías de participación activa.   CSC 
  CCL 

  Define a magnitude dalgúns riscos que existen nos gobernos democráticos se non se respectan os valores éticos. 
 

  CSC 
  CCL 

  Identifica e aprecia os valores éticos mais salientables nos que se funda a constitución española.  
 

  CCL 
  CSC 

  Describe os conceptos preliminares delimitados na constitución española e a súa dimensión ética.   CCL 

  Identifica e aprecia os logros alcanzados pola Unión Europea e a ONU para a vida dos cidadáns e cidadás na actualidade.  
 

  CSC 

                                 Bloque 5. Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados 
                                                                                       internacionais sobre dereitos humanos 

 

Explica a función da DUDH como código ético recoñecido polos países integrantes.   CSC 

Contrasta a información dos acontecementos históricos en torno ao orixe da D.U.D.H.   CAA 

  Sinala os obxectivos da creación da ONU e a data en que se asinou a DUDH, e valora a importancia deste feito para a historia da humanidade.   CCEC 

Describe os feitos históricos que influíron na creación das distintas xeracións dos dereitos humanos.   CCEC 

  Investiga mediante distintas fontes os problemas e retos aos que se enfronta a D.U.D.H.   CAA, CD 
  CSC 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

    Procedementos:   

 

  Actividades requeridas a través da web do Departamento de filosofía.   

   

     Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación Abalar e/ou 
recordándoo a través dun correo electrónico. 

  En caso de reanudación das clases poderase realizar algunha actividade 
ou proba  presencial. 

 

Instrumentos:  

Ver Rúbrica de corrección de actividades* 

 

Cualificación     
final 

Farase unha media das notas das distintas actividades realizadas a partir 
do período de suspensión de clases presenciais.  Para a obtención da 
nota final terase en conta esa nota media en caso de que esta beneficie 
ó alumno/a. 

De ser o caso teranse en conta as notas de recuperación.  Ver 3. 
Actividades.  

De ser o caso, a nota da recuperación final.   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Os contidos da proba extraordinaria de setembro -para quen non 
acadase un 5 na avaliación ordinaria- serán os vistos durante o primeiro e 
segundo trimestre.   

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai. 
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VALORES ÉTICOS 

 
 
 
 



 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

     

    Actividades 

   
  Actividades de repaso e reforzo: 
  Actividades de comprensión e/ou  explicación de ideas e conceptos de temas 
a través da lectura de apuntes e/ou a visualización dalgún vídeo. 
  Actividades de busca de información para repasar, reforzar e no seu caso, 
ampliar ideas de temas xa vistos. 
  Actividades de ampliación: 
  Actividades (voluntarias ou non) de busca de información e explicación da 
mesma en torno a algún tema do curriculum no que non se profundizou. 
  Actividades de recuperación:  Actividade de comprensión e/ou explicación de 
ideas e conceptos. 
 
  As actividades levaranse a cabo de maneira telemática e/ou presencial en 
función das circunstancias.  
   
   
     Recuperación final: En caso de non obter un 5 tendo en conta a nota da 
primeira, a segunda avaliación (e no seu caso a nota/s de recuperación) 
 terase dereito a unha proba de recuperación final de comprensión e/ou 
explicación de ideas e conceptos a levar a cabo de maneira telemática ou 
presencial en función das circunstancias.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

     Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   
 
  Conforme a información da dirección do IES Terra de Soneira tódolos 
alumnos/as teñen conectividade. 

Materiais e 
recursos 

  Páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira:     
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia 
  Correo electrónico da profesora para enviar as tarefas, expoñer dúbidas… 
filonocxelm@gmail.com 
  Apuntes de clase.    
  Apuntes editados na páxina do Departamento de Filosofía.  
  Vídeos de valores morais:      
 http://profesoresfilosofia.es/materiales/actividades-y-modelos/ 
  Algúns materiais de referencia: 
  MARTÍ, X., PRESTEL, C., Val, Valores éticos 3, ed. Vicens Vives. 
  https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/     
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*RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES:  As notas de cada nivel obtéñense matizando con 
máis profundidade os criterios. 
 

Criterios Suspenso 
(1-2-3-4) 

Aprobado 
(5-6) 

Notable 
(7-8) 

Sobresaínte 
(9-10) 

Cantidade
 e 
calidade  da 
información. 

O tema ou non está 
tratado ou o fai 
insuficientemente. A 
información ten 
incorreccións e non 
é clara  ou non está de 
todo centrada no tema 
pedido. 

O       tema      está 
tratado e da resposta 
aínda que sen afondar. A 
información      non 
sempre foi 
presentada de forma clara 
e concisa. 

O tema está tratado e 
centrado na cuestión 
principal. A maior parte da 
información é clara, precisa e 
minuciosa. 

O tema está tratado e 
centrado na cuestión 
principal. Toda a información 
é clara, precisa e minuciosa. 

Redacción, 
organización. 

Moitos erros de 
gramática, ortografía  
ou puntuación.  A 
información non é 
relevante e non está 
organizada de forma 
coherente en gran 
parte  ou en partes do 
escrito. 

Poucos erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación. A 
información é 
suficientemente relevante 
e está organizada dunha 
forma correcta. 

Case  non  hai  erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación. A información é 
relevante e está ben 
organizada. 

Non hai erros de 
gramática, ortografía ou 
puntuación. A información é 
relevante e a organización é 
moi boa, facilitando a 
comprensión do tema. 

Presentación Mala presentación. Presentación aceptable. Boa presentación. Moi boa presentación. 

Comprensión 
do tema. 

Non parece 
comprender o tema. Ás 
veces reproduce 
parágrafos de apuntes 
ou textos pero sen 
comprensión e 
sen relación. 

Demostra un 
entendemento de partes 
do tema. Hai estudo, pero 
falta a análise ou as 
relacións. 

Demostra un bo 
entendemento do tema. Non 
hai unha mera reprodución 
dun tema. Fai relacións. 

Demostra un completo e 
profundo dominio do tema. 
Non reproduce senón que 
analiza e fai relacións. 

Vocabulario. Usa palabras ou frases 
que non se entenden. 

Usa vocabulario específico 
relativamente apropiado 

Usa vocabulario específico 
apropiado. 

Usa vocabulario específico 
apropiado e amplo. 

 
   

     4. Información e publicidade 

 
Información ao alumnado e ás 
familias 

 
     As actividades serán requeridas a través da páxina web  
do Departamento de filosofía.   
     Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación 
Abalar e/ou recordándoo a través dun correo   electrónico 
en caso de non recibir algunha.  Poderase avisar por 
teléfono en caso necesario. 

 

Publicidade   Páxina web do centro, Departamento de Filosofía 
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                                                       1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias 
clave 

Bloque 1. Contidos transversais  

▪ 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 

▪ 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 

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

▪ 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 

Bloque 2. A filosofía na Grecia antiga  

▪ 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 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

 

Bloque 3. A filosofía medieval  

▪ 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 

 

▪ 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 



Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias 
clave 

▪ 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 

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

Bloque 4. A filosofía na Modernidade e na Ilustración  

▪ 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 

 

▪ HFB4.2.1. 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 

▪ 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. 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. ▪ 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 

▪ HFB4.4.1. Comprende os ideais que impulsaron os ilustrados franceses. ▪ CSC 

▪ 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, 
e a lei moral, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

▪ 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  

▪ 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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                                2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

    Procedementos:   

  Actividades requeridas a través da web do Departamento de filosofía.   

  En caso de reanudación das clases poderase realizar algunha actividade ou proba presencial. 

 

  Instrumentos:  

Ver Rúbrica de corrección de actividades* 

 

    Cualificación final 

  Farase unha media das notas das distintas actividades realizadas a partir do período de 
suspensión de clases presenciais. Creación de tests: 20%, comentarios de texto: 80%.   Para a 
obtención da nota final dos alumnos/as que aprobasen a primeira e segunda avaliación terase 
en conta a nota media desas actividades en caso de que esta beneficie ó alumno/a. 

  Teranse en conta as notas de recuperación para aqueles alumnos/as que realizasen algunha. Ver 
3. Actividades.  

  A nota da recuperación final -para aqueles alumnos/as que a levasen a cabo-. 
   

Proba extraordinaria de setembro 
  Os alumnos/as que deban realizar a proba extraordinaria de setembro por non ter acadado un 
mínimo dun cinco na avaliación ordinaria, serán avaliados daqueles contidos vistos durante o 
primeiro e segundo trimestre.   

Alumnado de materia 
pendente 

  Non hai. 



                                                       3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

                                 no seu caso, ampliación) 

Actividades  
• Actividades de repaso, reforzo e ampliación:   

- Actividades de creación de test sobre a filosofía dun ou varios autores e de comentario de texto.                         
- Actividades non avaliables de realización de probas tipo test e outros exercicios interactivos en liña. 

• Actividades de recuperación:   
- As actividades de repaso, reforzo e ampliación avaliables permiten a recuperación da segunda 
avaliación.  Considerarase recuperada se a media destas actividades é un 5.   
 
As actividades realizaranse de maneira telemática e/ou presencial en función das circunstancias. 

 
   - Recuperación final: Aqueles alumnos/as que non obtiveran un 5 entre a primeira e a segunda avaliación 
(tendo en conta a nota das actividades levadas a cabo dende a suspensión das clases presenciais) terán dereito 
a unha proba de recuperación final mediante unha actividade de comentario de texto guiado; pódense incluír 
ademais preguntas curtas.  Realizarase de maneira telemática ou presencial en función das circunstancias. 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

        

     Actividades requeridas a través da web do Departamento de Filosofía.   

  
     Conforme a información da dirección do IES Terra de Soneira, tódolos alumnos/as teñen conectividade.   
 

 

Materiais e recursos   Páxina web do Departamento de Filosofía do IES Terra de Soneira:     
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia 

    Correo electrónico da profesora para enviar as tarefas, expoñer dúbidas… filonocxelm@gmail.com 
  Apuntes de clase.   
  ABAU, información e textos de Historia da Filosofía:  https://ciug.gal/gal/abau/historiafilosofia   
  Apuntes sobre a filosofía de Kant en liña:    
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/L%C3%ADmites%20do%20co%C3%B1ecem
ento%20en%20Kant%20sen%20contexto%20hist%C3%B3rico.pdf 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/A%20lei%20moral%20en%20Kant.pdf 
  Apuntes sobre a filosofía de Marx en liña: 
http://elsennordelasideas.blogspot.com/2016/03/blog-post_53.html 
  Resumos en liña de Historia da Filosofía: 
https://lavueltaalacaverna.blogspot.com/2018/02/blog-post_6.html 

     Esquemas de Historia da Filosofía: 
http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_64.html 

    Conceptos fundamentais da Historia da Filosofía: 
  http://lavueltaalacaverna.blogspot.com/2018/02/blog-post_81.html 
    Conceptos de ética e política: 

http://terminoseticosypoliticos.blogspot.com/2016/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/filosofia
mailto:filonocxelm@gmail.com
https://ciug.gal/gal/abau/historiafilosofia
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/L%C3%ADmites%20do%20co%C3%B1ecemento%20en%20Kant%20sen%20contexto%20hist%C3%B3rico.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/L%C3%ADmites%20do%20co%C3%B1ecemento%20en%20Kant%20sen%20contexto%20hist%C3%B3rico.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/A%20lei%20moral%20en%20Kant.pdf
http://elsennordelasideas.blogspot.com/2016/03/blog-post_53.html
https://lavueltaalacaverna.blogspot.com/2018/02/blog-post_6.html
http://criticosyautonomos.blogspot.com/2017/03/blog-post_64.html
http://lavueltaalacaverna.blogspot.com/2018/02/blog-post_81.html
http://terminoseticosypoliticos.blogspot.com/2016/


 

 

 
*RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES (As notas de cada nivel obtéñense matizando con máis profundidade os criterios) 

 
Criterios Suspenso 

(1-2-3-4) 

Aprobado 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaínte 

(9-10) 

Cantidade e 

calidade da 

información. 

O tema ou non está tratado ou o 

fai insuficientemente. A 

información ten incorreccións

 e non é clara  ou non está de 

todo centrada no tema pedido. 

O       tema      está 

tratado e da resposta aínda que sen 

afondar.  A información      non 

sempre foi presentada de forma clara e 
concisa. 

 O tema está tratado e centrado na 

cuestión principal. A maior parte da 

información é clara, precisa e 

minuciosa. 

O tema está tratado e 

centrado na cuestión 

principal. Toda a información 

é clara, precisa e minuciosa. 

Redacción, 
organización. 

Moitos erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación.  A información non é 

relevante e non está organizada 

de forma coherente en gran parte  

ou en partes do escrito. 

 

Poucos erros de 

gramática, ortografía ou puntuación.

 A información é  suficientemente 

relevante e está organizada dunha 

forma correcta. 

Case  non  hai  erros de gramática, 

ortografía ou puntuación. A 

información é relevante e está ben 

organizada. 

Non hai erros de 

gramática, ortografía ou 

puntuación. A información é 

relevante e a organización é 

moi boa, facilitando a 

comprensión do tema. 

 
  Presentación 

 
Mala presentación. 

 
 Presentación aceptable. 

 
Boa presentación. 

 
 Moi boa presentación. 

 

Comprensión 

 

Non parece comprender o  tema. 

Ás veces reproduce parágrafos do 

 

Demostra un entendemento de partes 

do tema. Hai estudo, pero falta a 

 

Demostra un bo entendemento do 

tema. Non hai unha mera 

 

Demostra un completo e 

profundo dominio do tema. 

 
  Vídeos:   
       Unboxing philosophy: https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw 
       Adictos a la filosofía: https://www.youtube.com/results?search_query=adictos+a+la+filosofia 

     La aventura del pensamiento (presentación do contexto e ideas máis importantes de distintos filósofos, por 
Fernando Savater):  https://www.youtube.com/playlist?list=PL_T7R49ZZhnwEq1YmPXvzLzlRwm5SzrLS 

       Leyendo historia de la filosofía:  https://www.youtube.com/channel/UCHRxJ-PzCtcBLqU7554F2xg 
 
  Exercicios de repaso en liña: 

  Tests de repaso con respostas correctas comentadas:  
http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormideras/departamentos/filo/2bach/historia/filo.htm 

     Exercicios interactivos para repasar: 
  http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/inicio.html 
     

   Algunhas obras de referencia dos apuntes de clase:  ABBAGNANO, Diccionario de filosofía, ed.  Fondo de 
Cultura Económica.  REALE, G., ANTISERI, D. Historia del pensamiento filosófico y científico, ed. Herder. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/results?search_query=adictos+a+la+filosofia
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_T7R49ZZhnwEq1YmPXvzLzlRwm5SzrLS
https://www.youtube.com/channel/UCHRxJ-PzCtcBLqU7554F2xg
http://centros.edu.aytolacoruna.es/iesadormideras/departamentos/filo/2bach/historia/filo.htm
http://proyectoafri.es/hffia/testshfia2bach/inicio.html


do tema. libro ou apuntes pero sen relación 

axeitada. 

análise ou as relacións. reprodución dun tema. Fai relacións. Non reproduce senón que 

analiza e fai relacións. 

 

Vocabulario. Usa palabras ou frases que  non 

se entenden. 

Usa vocabulario específico 

relativamente apropiado 

Usa vocabulario específico 

apropiado. 

Usa vocabulario específico 

apropiado e amplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020              PÁXINA 8 DE 8 IES TERRA DE SONEIRA 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

                         4. Información e publicidade 
 

Información ao alumnado e ás familias 
 

As actividades serán requeridas a través da páxina web do Departamento de filosofía.   

  Poderase avisar das mesmas utilizando a aplicación Abalar e/ou recordándoo a través dun 
correo   electrónico a aqueles alumnos/as que non fixeran algunha.  En caso necesario 
poderase avisar por teléfono. 
 

Publicidade      Páxina web do centro, Departamento de Filosofía 


