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FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

                               IES TERRA DE TRASANCOS

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

1ª AVALIACIÓN 
TEMA 1  O LUGAR DA FILOSOFÍA NO SABER HUMANO
              -O universo mítico.
              -Características do saber mítolóxico.
              -O paso do mito ao logos.
              -Características do saber filosófico.
              -Proceso de separación das ciencias da filosofía.
              -Características do saber científico.
              - Clasificación das ciencias.
              -Métodos científicos: deductivo, inductivo e hipotético-deductivo.

TEMA 2: PROBLEMAS E TAREFAS DA FILOSOFÍA.
              -O ámbito teórico da filosofía: a busca da verdade
              -O ámbito práctico: a busca da felicidade.
              -O ámbito metafísico: a busca do sentido.

2ª AVALIACIÓN.
TEMA 3: O HOME: NATUREZA E CULTURA.
              -Teorías fixistas sobre a orixe do home.
              -Teorías evolucionistas sobre a orixe do home.
              -Proceso de hominización e de humanización.
              -Noción de cultura.
              -Actitudes ante a diversidade cultural: etnocentrismo, relativismo e 
                universalismo.
TEMA 4: QUE SOMOS?
              -Teorías monistas sobre o home.
              -Teorías dualistas sobre o home: corpo-alma.
              -O problema mente-cerebro.

3ª AVALIACIÓN.
TEMA 5 : A DIMENSIÓN MORAL DO SER HUMANO.
               -Relativismo e universalismo moral. 
               -Liberdade e determinismo.
               -As éticas da felicidade
               -A ética do deber.
TEMA 6: O ANIMAL POLÍTICO.
               -A sociabilidade natural do home.
               -As teorías do contrato social.
               -Poder e autoridade.
               -As utopías.
               -Os fundamentos do dereito.
               -A democracia.
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Criterios de avaliación
     - Comprobar que se relaciona a especificidade da filosofía coas cuestións do sentido da 

existencia humana.
     - Valorar se se distingue a función humanizadora da filosofía.
     -Asegurarse de que se distingue a actitude práctica e teórica pura en relación á filosofía.

-Observar se se distingue entre mito, ciencia e filosofía.
-Advertir se se comprenden as características da razón a diferenza do mito e a orixe 

da filosofía e a ciencia.
-Detectar se se distingue a filosofía respecto da relixión e as crenzas.
-Verificar se se diferencia a filosofía e a ciencia.
-Observar se se entenden as características do método científico, o seu carácter
predecible e útil.
-Valorar se se entende o concepto de filosofía segundo Kant, como pensamento crítico 

na aspiración do saber á totalidade sistemática.
-Comprobar se se entenden textos sobre a especificidade da filosofía  e os graos do saber
humano.
-Advertir se se trata axeitadamente a información diversa sobre a relación entre filosofía,
relixión e ciencia.
-Advertir se se distinguen os tres ámbitos da filosofía e en relación aos tres intereses da
razón segundo Kant.
-Comprobar  se  se  relaciona  o  obxecto  da  teoría  do  coñecemento  coa  verdade  da
realidade pero segundo a actitude crítica da dúbida metódica.
-Asegurarse de se se entende o realismo como teoría da verdade segundo a adecuación
do pensamento á realidade.
-Confirmar se se distingue o idealismo como teoría da verdade segundo a coherencia do
pensamento coas súas ideas.
-Pescudar se se define o realismo crítico como teoría intermedia que afirma a realidade
pero coñecida segundo a subxectividade.
-Detectar se se entende o problema do coñecemento da verdade segundo as súas tres
teorías tradicionais do dogmatismo, o escepticismo e o criticismo.
-Comprobar se se define o obxecto da ética en relación á política. 
-Valorar se se relaciona o xiro práctico da filosofía coa historia política da democracia, a
cidadanía e os dereitos humanos. 
-Advertir se se entende a relación da metafísica coa cuestión do sentido da vida segundo
o ser da condición humana. 
-Comprobar se se distinguen as tarefas vixentes da filosofía como exercicio da liberdade
segundo a luz da razón.
-Asegurarse de se se distingue a verdade da validez.
-Comprobar si se caracteriza adecuadamente a definición tradicional do ser humano como
ser racional.
-Confirmar se distingue os diversos condicionantes irracionais da razón humana.
-Advertir se distingue as diversas teorías sobre a natureza social do ser humano.
-Valorar si se entende a dimensión histórica do ser humano como negación da natureza.
-Confirmar si se entenden os problemas da relación alma- corpo, ou mente e cerebro, e
as súas teorías tradicionais.
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-  Observar  se se  explican adecuadamente as teorías  principais  sobre  a  orixe  do  ser
humano.
-Describir as dimensións da evolución humana, a súa hominización e a súa humanización.
-Comprender as diversas actitudes ante a diversidade cultural.
-Verificar se distinge o relativismo do universalismo cultural.
-Comprender textos sobre a definición , compoñentes e orixe do ser humano.
-Distinguir os límites e procedemento da xeneralización.
-Recoñecer  a  creación  cultural  como  universo  simbólico  de  representación  e
comunicación.
-Distinguir os tipos de signos, símbolos e linguaxe como tal.
-Entender as teorías tradicionais sobre a linguaxe simbólica.
-Relacionar a linguaxe simbólica coa súa condición histórica comunicativa.
-Argumentar o relativismo lingüístico.
-Distinguir o simboñismo ideal da arte, a relixión e a ciencia.
-Describir os compoñentes históricos do simbolismo artístico.
-Recoñecer a condición antropolóxica da relixión.
-Entender textos sobre o universo simbólico.
-Comprender a falacia do antecedente e do consecuente.
-Asegurarse  de  se  se  recoñece  a  creación  cultural  como  universo  simbólico  de
representación e comunicación.
-Comprobar se se distinguen os tipos de signos, símbolos e linguaxe como tal.
-Confirmar se se entenden as teorías tradicionais sobre a linguaxe simbólica.

-Advertir se se relaciona a linguaxe simbólica coa súa condición histórica comunitaria. 
-Valorar se se argumenta o relativismo lingüístico. 
-Observar se se distingue o simbolismo ideal da arte, a relixión e a ciencia.

– Confirmar se se describen os compoñentes históricos do simbolismo artístico. 
– Pescudar se se recoñece a condición antropolóxica da relixión.
– Observar se se advirte a funcionalidade vital da ciencia.
– Comprobar se se entenden textos sobre o universo simbólico.
– Observar se se comprende a falacia do antecedente e o consecuente. 
– Advertir se se sabe inferir o relativismo moral a partir da diversidade cultural.
– Comprobar se se comprende a problemática do relativismo moral como tolerancia.
– Confirmar se se entende a idea do universalismo moral alén do etnocentrismo.
– Asegurarse  de  se  se  distinguen  as  principais  fundamentacións  extrínsecas  do

universalismo moral.
– Verificar se se comprenden as fundamentacións intrínsecas do universalismo moral.
– Valorar se se advirte a ética da liberdade responsable como universalismo moral sen

predefinición de valores e como proxecto colectivo histórico.
– Pescudar  se  se  recoñecen  antecedentes  históricos  dos  dereitos  humanos  como

universalismo moral.
– Detectar se se describen as tres xeracións de dereitos humanos.
– Observar  se  se  valora  o  estatuto  dos  dereitos  humanos  como  ideal  colectivo  de

realización histórica.
– Comprobar se se entenden textos sobre universalismo moral e dereitos humanos 
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– Confirmar se se distingue a obxectividade da argumentación como técnica de traballo

intelectual.
– Comprobar que comprende as teorías sobre a sociabilidade natural do home.
– Coñecer as principais teorías do contrato social.
– Coñecer as princiapis teorías utópicas sobre a sociedade.

Mínimos esixibles 
-Distinguir entre mito filosofía y ciencia.
-Comprender as características da razón a diferenza do mitoa orixe da filosofía e da ciencia.
-Entender as características do método científico.
-Distinguir os ámbitos da filosofía.
-Entender o problema do coñecemento da verdade segundo as tres teorías tradicionais do
dogmatismo,o escepticismo e o criticismo.
-Coñecer as principais teorías sobre a orixe do home.
-distinguir o proceso de hominización e o de humanización. 
-Distinguir  as teorías sobre a natureza social do home.
-Entender o problema  da relación mente-corpo e as súas teorías tradicionais.
-Comprender as  distintas actitudes  ante a diversidade cultural.
-Entender a dimensión moral do home como ser libre e social.
-Coñecer algunhas teorías  defensoras da liberdade e do determinismo.
-Valorar os dereitos humanos  como unha superación do etnocentrismo e do relativismo.
-Coñecer distintas teorías sobre a orixe do poder.
-Recoñecer a lñiberdade e a igualdade como pilares da democracia.
-Manexar adecuadamente o vocabulario filosófico das distintas unidades.
-Analizar un breve texto filosófico.

Procedementos  de avaliación 
-Realizaranse uhna  proba obxectiva por avaliación. Teranse en conta as actividades

feitas na clase, así como a actitude cara a asignatura (5%).
-.Mecanismos de recuperación: realizarase unha proba de recuperación por avaliación.

Os contidos desta proba serán os de toda a avaliación anterior.
-Cualificación final (xuño): será a media aritmética das distintas avaliacións.En caso de

nota inferior a 5 deberá superar un exame final de toda a materia do curso.
-Na proba de setembro terase en conta unicamente o resultado da proba obxectiva que

versará sobre os contidos de todas as avaliacións.
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