
SÍNTESE CURSO 2014-2015 HISTORIA DA FILOSOFIA 

FILOSOFÍA 2º DE BACHARELATO 
   
 

 Páxina 1 

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN  
 
 1ªAVALIACIÓN  

 UNIDADE I: OS PRESOCRÁTICOS  

- Condicións sociopolíticas: a pólis grega e a súa evolución 
- O mito e o pensamento prefilosófico: a tradición olímpica e órfica 
- A reflexión sobre a natureza: natureza e coñecemento 
- Os físicos de Mileto e a escola pitagórica: Tales, Anaximandro, Anaxímenes e 

Pitágoras 
- Heráclito: a realidade como devenir, o fogo e o lógos 
- A escola eleática: Parménides e as vías da verdade e da opinión, Zenón de 

Elea- 
-Os pluralistas. 
-UNIDADE DIDÁCTICA II :PLATÓN  

-   La ilustración  ateniense :os sofistas e Sócrates. 
- Platón, motivacións políticas e filosóficas. A herdanza de Sócrates 
- Mito da caverna, Simil da Línea: sentido e elementos 
- O coñecemento: reminiscencia, eros e dialéctica 
- Alma e a natureza humana: a virtude como armonía 
- A xustiza no individuo e no Estado. 
- A educación como medio para acadar a virtude. 
- UNIDADE DIDÁCTICA III: ARISTÓTELES  
- A herdanza de Platón na nova concepción  do saber, do ser, e da natureza 

humán que desenrola a filosofía de Aristóteles. 
- A física e o estudo do cambio nos seres materiais. O cocepto hilemórfico da 

sustancia: o cambio accidental e o cambio accidental 
- Da física a filosofía 1ª ou metafísica. A doctrina das catro causas e o motor 

inmóvil. A analoxía do ser. 
- A ética e a política 
- 2º AVALIACIÓN  
-  
UNIDADE DIDÁCTICA IV  : A FILOSOFÍA MEDIEVAL E 

RENACENTISTA O contacto entre a filosofía e a relixión cristiá: Santo 
Agostiño e Santo Tomé.  

- A relación entre razón e fe. 
- A lei natural. 
- O humanismo e o renacemento como tránsito á modernidade. 
- A revoluíón científica. 
- A xénese do estado moderno.. 
- UNIDADE V : A FILOSOFÍA MODERNA . 
- O racionalismo e o empirismo : Descartes, Locke e Hume. 
- Descartes : a evidencia do eu como criterio de certeza e punto de partida dun 

sistema deductivo do saber. 
- A teoría do coñecemento empirista fronte o racionalismo : o fenomenismo e a 

crítica da idea de causa en Hume. 
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- Locke e a teoría do contrato social. 
- A ilustración : o dealismo transcendental de Kant. 
- A crítca da razón como píntese de racionalismo e empirismo. 
- O formalismo moral. 

 
3ª AVALIACIÓN  
•  
UNIDADE  DIDÁCTICA VI .A FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.  

 -.Marx : a crítica do capitalismo. 

       -Crítica ao idealismo e materialismo anterior: o concepto de alienación. 
       -O materialismo histórico.  
        -Nietzsche: a crise da razón ilustrada. 

         -A crítica dos valores da cultura occidental: o nihilismo. 
         -A vontade de poder e o superhome. 
 
       CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 1-    Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos 
fundamentales y su estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión de los textos filosóficos 
mediante la identificación de los problemas que trata el texto, la explicación de 
sus principales conceptos y términos y los argumentos empleados por el autor 
para justificar y demostrar sus opiniones. 2. Relacionar os problemas filosóficos 
estudados coas principais condicións socioculturais en que aparecen e a que 
pretenderon dar resposta. 
Este criterio pretende comprobar a capacidade do alumnado para situar as 
cuestións filosóficas estudadas no seu marco histórico distinguindo o saber 
filosófico doutras manifestacións culturais que aparecen no mesmo contexto e 
analizando a relación existente entre as formulacións filosóficas e os problemas e 
necesidades da sociedade do seu tempo. 
3. Expoñer por escrito os aspectos dunha teoría filosófica individual, dunha escola 
ou período de forma completa, clara e coherente. 
Este criterio pretende comprobar o grao de comprensión, de modo significativo, 
do pensamento dun autor ou período da historia da filosofía, e a capacidade de 
articular os seus conceptos de forma argumentada, unitaria e non fragmentaria. 
4. Analizar textos filosóficos identificando a súa estrutura, teses e argumentos e 
mais explicando os seus conceptos no marco do pensamento correspondente. 
Este criterio trata de avaliar a capacidade de comprensión dos textos filosóficos 
mediante a identificación do problema que abordan, a explicitación das súas ideas, 
a explicación dos conceptos e termos específicos utilizados e os argumentos que 
se empregan para demostrar e xustificar as súas teses. 
5. Comentar criticamente textos filosóficos, identificando os seus supostos 
implícitos, a consistencia dos seus argumentos e a vixencia das súas achegas na 
actualidade. 
Máis alá da comprensión precisa dun texto, este criterio trata de valorar o 
desenvolvemento do espírito crítico do alumnado, amosado na capacidade de 
desvelar os supostos e intereses subxacentes aos textos, comparalos con outros 
argumentos posibles –nomeadamente con outros de diferente autoría- e manifestar 
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de forma razoada o seu acordo ou desacordo coas opinións do autor, 
especialmente no referido a aquelas conceptualizacións de carácter excluínte e 
discriminatorio, en especial ao androcentrismo. 
6. Elaborar pequenos traballos (buscas de información, recensións de lecturas, 
exposicións orais ou composicións escritas) sobre algún autor ou autora ou algún 
aspecto transversal a varios autores ou autoras con pautas metodolóxicas 
establecidas. 
Trátase con este criterio de avaliar a capacidade de esforzo do alumnado, así como 
o seu progreso na autoorganización da aprendizaxe, formulando pequenas metas 
de investigación e percorrendo o camiño para acadalas seguindo pautas 
establecidas de antemán. Tamén se avalía con este criterio a capacidade de 
integrar información diversa nunha síntese reflexiva. 
7. Participar en debates sobre algún tema filosófico de actualidade relacionado 
con contidos da materia, realizando escoita activa e exposición razoada e 
respectuosa. 
Con este criterio trátase de avaliar a capacidade do alumnado para asimilar os 
contidos da materia e relacionalos con problemas de actualidade, de expoñer a súa 
opinión razoadamente e respectar outras opinións facendo as eventuais críticas a 
estas de modo fundamentado. 
8. Utilizar comprensivamente un vocabulario técnico específico en todas as 
actividades realizadas. 
Con este criterio búscase avaliar o grao de incorporación significativa do 
vocabulario filosófico introducido en cada período, autoras e autores, e comprobar 
o nivel de pertinencia, exactitude e rigor no seu uso, tanto oral coma escrito.  

 
    MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA.                                                           
,   

- Coñecer as carecterísticas principias dos pensadores presocráticos. 
- Entender e relacionar as condicions sociopolíticas con o cambio da temática na 

filosofía do século V a.c. 
- Relacionar a motivación política e filosófica do pensamento de Platón. 
- Entender a relación de Platón e Sócrates como camiño a teoría das ideas. 
- Comprender o mito da caverna e o símil da liña como imaxe da filosofía 

platónica. 
- Entender o concepto de alma: coñecemento, ética e política. 
- Identificar a herencia de Platón na nova concepción do saber, do ser e da 

natureza humana da filosofía de Aristóteles. 
- Comprender o cambio nos seres naturais de Aristóteles: materia, forma, 

sustancia e accidente, acto e potencia, cambio accidental e sustancial. 
- Comprender o concepto de alma humana para Aristóteles como resultado da súa 

teoría hilemórfica. 
- Coñecer a ética e política de Aristóteles. 
- Coñecer o contexto social histórico e cultural do século XIII e súa influencia na 

filosofía de Sto. Tomás. 
- Influencia de Aristóteles no pensamento tomista. 
- Os conceptos de esencia e existencia. 
- Coñecer as cinco vías tomistas. 
- Diferenciar entre lei natural, lei divina e lei positiva. 
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- Comprender as características da filosofía moderna: racionalismo e empirismo. 
- O método en Descartes. 
- Comprender o sistema metafísico en Descartes e o mecanicismo da res extensa. 
- Coñecer as características da ilustración. 
- Coñecer a filosofía crítica kantiana. 
- Comprender o imperativo categórico e os postulados da razón práctica. 
- Coñecer a dialéctica material marxista e a súa concepción do home. 
- Comprender os distintos tipos de alienación marxista. 
- Entender o materialismo histórico. 
- Análise e comentario de textos dos pensadores mencionados. 
- Utilización correcta do vocabulario de cada unidade..

                                                                        ,  
INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN  
 
  a) Instrumentos e procedementos de avaliación 

1-Probas obxectivas  similares ás das PAU, polo que en cada unha  incluirnse os 
autores e teorías estudados durante a avalIación. Encada avaliación faranse 
unha ou duas probas deste tipo. 
2-A observación directa do profesor nas clases: corrección das actividades que o 
alumno  realice en casa e na clase. Valorarase a expresión escrita, a exposición 
oral e os argumentos utilizados. 

 3-Análise crítica e comentario de textos ou lecturas realizados polo alumno en 
 clase e na casa. 

 4-Establecerase igualmente unsistema de recuperaciónco que se buscará que os 
 alumnos poidan tomar conciencia das suas  principais deficiencias e poidan 
 melloralas. Así en todas as probas que realicen faise unha corrección indicativa 
 de erros e formas de solución. A profesora está dispoñible, tanto en  horas de 
 clase como noutros momentos de seu horario escolar, para resolver as dudas dos 
 alumnos de manera individualizada, e, ademais, repetiranse as probas suspensas. 
 Nalgúns casos, si fora necesario,la profesora propondrá que o alumno realice 
 resumes, comentarios ou esquemas adicionais fora da aula como reforzo de seu 
 proceso de ensinanza do estudado na aula. 

 b) Criterios de cualificación 

•O 90% da nota de cualificación corresponde ás probas obxectivas que se 
realicen por avaliación. 
•Un 10%, corresponde á valoración do traballo que o alumno realice ao longo do 
curso (participación en clase e corrección de actividades). 

      A cualificación da avaliación  obterase coa suma dos resultados de los 
 apartados anteriores.Aprobará a avaliación con unha nota igual ou superior a 
 cinco. 
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     La cualificación final: será  a  media das notas das tres avaliacións No caso de  
 que a nota media non chegue a 5 terán que facer unha proba final sobre os 
 contidos de todo o curso. 
    Setembro: só se terá en conta a nota obtida no exame que tratará sobre os 
 contidos da todo o curso. 
 

 
 
  
  
 
  
 
 


