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A declaración do estado de alarma mediante o Real Decreto 463/2020 comportou a suspensión da
actividade  educativa  presencial  en  todos  os  centros.  Esta  suspensión   provocou  unha  brusca
alteración do progreso do curso escolar obrigando a dar continuidade á actividade lectiva a través
doutras modalidades de ensino e aprendizaxe. Imponse a necesidade de recorrer a actividades a
distancia que se combinarían, de darse a ocasión segundo evolucione a situación sanitaria, coas
presenciais durante o terceiro trimestre.
Entre  o  alumnado  matriculado  nas  materias  que  imparte  o  Departamento  de  Filosofía,a  saber,
Valores Éticos en todos os cursos da ESO, Valores Democráticos en 2ª ESO, Filosofía en 4 de ESO,
Filosofía e  Cidadanía en 1º  de Bac e  Historia da Filosofía en 2 de Bac o número de alumnos
desconectado ou non localizable é moi baixo,  aínda que non todos responden co mesmo interese e
regularidade no seguimento das actividades a distancia.

1ºESO Valores Éticos
Estandares  de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Estándares Criterios

▪ VEB3.1.1. Recoñece as diferenzas entre a ética e a moral.    

▪  VEB3.1.2. Achega razóns que xustifiquen a importancia da reflexión
ética.

▪ B3.1. Distinguir entre ética e moral, sinalando
as semellanzas e as diferenzas entre elas e esti-
mando a importancia da reflexión ética como
un saber práctico necesario para guiar de for-
ma racional  a  conduta  do  ser  humano á  súa
plena realización.

▪ VEB3.5.1. Explica a diferenza entre os valores
éticos e o resto dos valores, e valora a impor-
tancia para a persoa dos valores éticos.

▪ B3.5.  Resaltar  a  importancia  dos  valores  éti-
cos, as súas especificacións e a súa influencia
na vida persoal e social do ser humano, desta-
cando a necesidade de ser recoñecidos e res-
pectados por todos.

VEB3.3.1. Describe a relación entre a liberdade
e o concepto de persoa.

VEB3.3.2. Analiza e valora a influencia que te-
ñen 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 temos decidido facer

▪ B3.3.  Recoñecer  que  a  liberdade  constitúe  a
raíz da estrutura moral na persoa e apreciar o
papel  que  a  intelixencia  e  a  vontade  teñen
como factores  que incrementan  a  capacidade
de autodeterminación.

 A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través de edixgal. Estas actividades son  entregadas a través de edixgal ou do correo electrónico
dentro do prazo indicado e  servirán de  instrumento para avaliar o traballo e o progreso  do
alumnado por parte da profesora.



Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados na programación; as actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do
terceiro trimestre  repercutirán  na cualificación final  do curso sempre de xeito  positivo ata un
máximo de 2 puntos.   Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo que
se se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de elaboración  quedarán
invalidadas.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá presentar o caderno coas actividades
realizadas ó longo do curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.
2º ESO Valores Éticos. 
Estandares  de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

▪ Estándares ▪ Criterios de avaliación

▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información
en páxinas  web,  para  identificar  as  dife-
renzas,  semellanzas  e  vínculos  existentes
entre a Ética e o Dereito, e entre a legali-
dade e  a  lexitimidade,  elaborando e pre-
sentando conclusións fundamentadas.

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o de-
reito e a xustiza, a través do coñecemento das
súas semellanzas, diferenzas e relacións, e ana-
lizar o significado dos termos de legalidade e
lexitimidade.

▪ VEB6.1.1.  Obtén  e  selecciona  informa-
ción, traballando en colaboración, dalgúns
casos nos que a investigación científica e
tecnolóxica non foi guiada nin é compati-
ble cos valores éticos da DUDH, xerando
impactos negativos nos ámbitos humano e
ambiental, sinalando as causas.

▪ B6.1. Recoñecer que existen casos en que a investigación científica
non é neutral, senón que está determinada por intereses políticos,
económicos, etc., mediante a análise da idea de progreso e a súa in-
terpretación equivocada, cando os obxectivos non respectan un códi-
go ético fundamentado na DUDH.

▪ VEB6.1.2. Diserta, colaborando en grupo, sobre a idea de progreso
na ciencia e a súa relación cos valores éticos, o respecto á dignidade
humana e o seu medio, e elabora e expón conclusións.

▪ VEB6.1.3. Selecciona e contrasta información, colaborando en gru-
po,  sobre algunhas  das ameazas  da  aplicación  indiscriminada  da
ciencia e a tecnoloxía para o contorno

 A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través de edixgal. Estas actividades  son entregadas a través de edixgal ou do correo electrónico
dentro do prazo indicado e  servirán de  instrumento para avaliar o traballo e o progreso  do
alumnado por parte da profesora.

Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados na programación; as actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do
terceiro  trimestre  repercutirán  na  cualificación  final  do  curso  sempre  de  xeito  positivo  ata  un
máximo de dous puntos.  Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo
que se se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de elaboración  quedarán
invalidadas.



Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá presentar o caderno coas actividades
realizadas ó longo do curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.

2º ESO Valores Democráticos
Estandares  de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Estándares Criterios de avaliación

VDE1.4.1. Identifica fenómenos de

conflito no mundo actual a través de casos

reais e analiza as súas causas.

B1.4. Participa na resolución pacífica de

conflitos a través da realización de propostas

contextualizadas.

VDE2.4.1. Identifica exemplos e boas prácticas na participación 
social ou política de distintos colectivos.

B2.4. Coñece e razoa sobre diferentes loitas

polos dereitos fundamentais, entendendo o seu valor e analizan-
do criticamente as

súas circunstancias e as conquistas que se conseguiron con elas.

VDE2.5.1. Explica o concepto de responsabilidade como ele-
mento que constrúe a toma de decisións.

B2.5. Reflexiona sobre o seu papel na construción e mellora da 
sociedade, así como na resolución de conflitos interculturais.

 A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través de edixgal. Estas actividades  son entregadas a través de edixgal ou do correo electrónico
dentro do prazo indicado e  servirán de  instrumento para avaliar o traballo e o progreso do
alumnado por parte da profesora
Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados na programación; as actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do
terceiro  trimestre  repercutirán  na  cualificación  final  do  curso  sempre  de  xeito  positivo  ata  un
máximo de dous puntos. Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo que
se se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de elaboración  quedarán
invalidadas.
Nas probas  extraordinarias de setembro o alumnado deberá presentar o caderno coas actividades
realizadas ó longo do curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.

3º ESO Valores Éticos 
Estandares  de aprendizaxe , criterios de avaliación e metodoloxia

Estándares de aprendizaxe Criterios de avaliación



▪ VEB5.1.1. Busca e selecciona información en
páxinas web, para identificar as diferenzas, se-
mellanzas e vínculos existentes entre a Ética e
o Dereito, e entre a legalidade e a lexitimidade,
elaborando  e  presentando conclusións  funda-
mentadas.

▪ B5.1. Sinalar a vinculación entre a ética, o de-
reito e a xustiza, a través do coñecemento das
súas semellanzas, diferenzas e relacións, e ana-
lizar o significado dos termos de legalidade e
lexitimidade.

▪ B5.2. Explicar o problema da xustificación das
normas xurídicas, a través da análise das teo-
rías  do  dereito  natural  ou  iusnaturalismo,  o
convencionalismo  e  o  positivismo  xurídico,
identificando a súa aplicación no pensamento
xurídico  de  determinados/as  filósofos/as,  coa
finalidade de ir conformando unha opinión ar-
gumentada  sobre  a  fundamentación  ética  das
leis.

▪ VEB5.2.1. Elabora en grupo unha presentación
con soporte dixital sobre a teoría iusnaturalista
do dereito, o seu obxectivo e as súas caracte-
rísticas,  identificando  na  teoría  de  Locke  un
exemplo desta no que se refire á orixe das leis
xurídicas, a súa validez e as funcións que lle
atribúe ao Estado.

▪ VEB5.2.2.  Destaca  e  valora,  no  pensamento
sofista, a distinción entre "physis" e "nomos",
describindo a súa contribución ao convencio-
nalismo xurídico, e elabora conclusións argu-
mentadas arredor deste  

▪ VEB5.2.3. Analiza información sobre o positi-
vismo xurídico de Kelsen, nomeadamente no
relativo  á  validez  das  normas  e  dos  criterios
que utiliza, especialmente o de eficacia, e a re-
lación que establece entre a ética e o dereito.

▪

. A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través da aula virtual. Estas actividades  son entregadas a través de edixgal ou do correo electrónico
dentro do prazo indicado e  servirán de  instrumento para avaliar o traballo e o progreso do
alumnado por parte da profesora.

Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados na programación; as actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do
terceiro trimestre  repercutirán  na cualificación  final  do curso sempre  de xeito  positivo,  ata  un
máximo de 2 puntos. Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo que se
se detectan  copias  ou as  tarefas  non cumpren os  requisitos  mínimos  de elaboración  quedarán
invalidadas.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá presentar o caderno coas actividades 
realizadas ó longo do curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.

4º ESO Valores Éticos

 Estandares  de aprendizaxe e competencias imprescindibles.



Estándares de aprendizaxe Criterios de cualificación

▪ VEB3.1.1. Xustifica racionalmente e estima a importancia da refle-
xión ética no século XXI, como instrumento de protección dos derei-
tos humanos ante o perigo que poden representar entes posuidores
de grandes intereses políticos e económicos e grupos violentos, que
teñen ao seu alcance armamento de grande alcance científico e tec-
nolóxico, capaces de pór en grande risco os dereitos fundamentais
da persoa.  

▪ VEB3.1.2. Sinala algúns dos novos campos aos que se aplica a ética
(profesional, bioética, ambiente, economía, empresa, ciencia e tec-
noloxía, etc.).

▪

▪ B3.1. Recoñecer que a necesidade dunha regulación ética é funda-
mental  no mundo actual  de grandes e rápidos cambios,  debido á
magnitude dos perigos aos que se enfronta o ser humano, polo que
resulta necesaria a súa actualización e a ampliación aos novos cam-
pos de acción da persoa, co fin de garantir o cumprimento dos derei-
tos humanos.

▪ VEB3.2.1. Describe e avalía as circunstancias que no momento ac-
tual o/a rodean, identificando as limitacións e as oportunidades que
se lle formulan desde as perspectivas social, laboral, educativa, eco-
nómica, familiar, afectiva, etc., co obxecto de deseñar, a partir delas,
o seu proxecto de vida persoal, determinando libremente os valores
éticos que deben guialo/a.

▪ B3.2. Comprender e apreciar a importancia que teñen para o ser hu-
mano do século XXI as circunstancias que o rodean, salientando os
límites que lle impoñen e as oportunidades que lle ofrecen para a
elaboración do seu proxecto de vida, conforme os valores éticos que
libremente elixe e que dan sentido á súa existencia.

▪ VEB4.2.1. Diserta e elabora conclusións, en grupo, acerca das terri-
bles consecuencias que pode ter para o ser humano o fenómeno da
globalización, se non se establece unha regulación ética e política
(egoísmo, desigualdade, interdependencia, internacionalización dos
conflitos armados, imposición de modelos culturais determinados por
intereses económicos que promoven o consumismo e a perda de li-
berdade humana, etc.). 

▪ B4.2. Reflexionar acerca do deber da cidadanía e dos Estados de
promover o ensino e a difusión dos valores éticos como instrumentos
indispensables para a defensa da dignidade e os dereitos humanos,
ante o perigo que o fenómeno da globalización  pode representar
para a destrución do planeta e a deshumanización da persoa.

 A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través da aula virtual. Estas actividades  son entregadas a través de edixgal ou do correo electrónico
dentro do prazo indicado e  servirán de  instrumento para avaliar o traballo e o progreso  do
alumnado por parte da profesora.

Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 
os dous primeiros trimestres do curso en base aos procedementos, instrumentos e criterios 
contemplados na programación; as actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do 
terceiro trimestre repercutirán  na cualificación final do curso sempre de xeito positivo, ata un 
máximo de 2 puntos.  Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo que se 
se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de elaboración  quedarán 
invalidadas.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá presentar o caderno coas actividades 
realizadas ó longo do curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.

4º ESO. Filosofía

  Estandares  de aprendizaxe, critrios de avaliación e metodoloxía



Estándares Criterios de avaliación

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

▪ FIB5.1.2. Define o que é a metafísica, o seu obxecto de coñecemen-
to e o seu modo característico de preguntar sobre a realidade.

▪

▪ B5.1. Coñecer o significado do termo "metafísica", comprendendo 
que é a principal disciplina das que compoñen a filosofía, identifican-
do o seu obxectivo fundamental, consistente en realizar preguntas 
radicais sobre a realidade, e entendendo en que consiste o "pregun-
tar radical".

▪ FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, liberdade negati-
va, liberdade positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinis-
mo, indeterminismo e condicionamento.

▪ FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da liberdade, e argu-
menta a propia opinión.

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

▪ B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a liberdade interior, en 
relación coa posibilidade de autodeterminación dun mesmo e coa fa-
cultade da vontade.

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

 A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de reforzo e repaso a
través  da  aula  virtual.  Estas  actividades  serán  entregadas  presencialmente  no  caso  de  que  a
situación sanitaria o permita ou a través do correo electrónico dentro do prazo indicado e  servirán
de instrumento para avaliar o traballo e o progreso do alumnado por parte da profesora.

Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 
os dous primeiros trimestres do curso en base aos procedementos, instrumentos e criterios 
contemplados na programación.As actividades de reforzo e recuperación realizadas ao longo do 
terceiro trimestre repercutirán  na cualificación final do curso sempre de xeito positivo, ata un 
máximo de 2 puntos. Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e o interese, de modo que se 
se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de elaboración  quedarán 
invalidadas.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá realizar unha proba escrita sobre os 
contidos dos dous primeiros trimestre e presentar o caderno coas actividades realizadas ó longo do 
curso, incluíndo as tarefas do terceiro trimestre.

1ºBAC. Filosofía e Cidadanía. 
 Estandares  de aprendizaxe, critrios de avaliación e metodoloxía

▪ Estándares de aprendizaxe ▪ Criterios de avaliación

▪ B1.1. Ler comprensivamente e analizar de for-
ma crítica textos significativos e breves, per-
tencentes a pensadores/as destacados/as.

▪ FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos per-
tencentes a pensadores/as destacados/as, iden-
tifica  a  problemática  e  as  solucións  expostas
(distinguindo as teses principais e a orde da ar-
gumentación)  e  relaciona  os  problemas  pro-
postos nos textos co estudado na unidade, e/ou
co achegado por outros/as filósofos/as ou co-
rrentes, e/ou con saberes distintos da filosofía.



▪ FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos per-
tencentes a pensadores/as destacados/as, iden-
tifica  a  problemática  e  as  solucións  expostas
(distinguindo as teses principais e a orde da ar-
gumentación)  e  relaciona  os  problemas  pro-
postos nos textos co estudado na unidade, e/ou
co achegado por outros/as filósofos/as ou co-
rrentes, e/ou con saberes distintos da filosofía.

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

▪ B1.3.  Seleccionar  e  sistematizar  información
obtida de distintas fontes.

▪ FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza información
obtida tanto de libros específicos como de in-
ternet, usando as posibilidades das novas tec-
noloxías para consolidar e ampliar a informa-
ción.

▪ B1.4.  Analizar  e  argumentar  sobre  formula-
cións filosóficas, elaborando de xeito colabo-
rativo  esquemas,  mapas  conceptuais,  táboas
cronolóxicas  e  outros  procedementos  útiles,
mediante o uso de medios e plataformas dixi-
tais.

▪ FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuais,  táboas  cronolóxicas,  etc.,  amo-
sando a comprensión dos eixes conceptuais es-
tudados.

▪ B6.1. Identificar a especificidade da razón na
súa dimensión práctica,  en tanto que orienta-
dora da acción humana.

▪ FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a
acción humana, aínda recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa
razón teórica e a intelixencia emocional.

▪ B6.2. Recoñecer o obxecto e función da ética. ▪ FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e
a función da ética.

▪ B6.3. Coñecer e explicar as principais teorías
éticas sobre a xustiza e a felicidade, e sobre o
desenvolvemento moral.

▪ FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as argumen-
tacións das principais teorías éticas sobre a fe-
licidade e a virtude, razoando as súas propias
ideas, e achega exemplos do seu cumprimento
e do seu incumprimento.

O Departamento decidiu combinar no terceiro trimestre o as tarefas e reforzo e repaso coa de 
ampliación para permitir oa alumnado ao tempo que reforza competencias básicas como a síntese, a 
análise, a argumentación a través do traballo con textos de diferentes  acercarse ao que entendemos 
por filosofía práctica .

.A metodoloxía de traballo consiste en propoñerlle ao alumnado tarefas de ampliación e de repaso
que  consisten  básicamente  na  realización  de  sínteses,  analises,  mapas  conceptuais  ou
argumentacións  a   partir  da  lectura  de  texto  de  diversos  autores.  Estas  tarefas  poñeranse  a
disposición do alumnado a a través da aula virtual do centro, serán entregadas nos prazos  sinalados
na propia aula virtual ou a través do correo electrónico  e servirán de instrumento para avaliar o
traballo e o progreso do alumnado por parte da profesora.



Avaliación e cualificación do alumnado.
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados  na programación;  as  actividades  de  reforzo  e  ampliación  realizadas  ao  longo do
terceiro trimestre deberán ser entregadas obrigatoriamente aínda que  repercutirán  na cualificación
final do curso unicamente  de xeito positivo.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta o
seguinte a nota media do primeiro e do segundo trimestre, que se poderá ver mellorada ata un
máximo de un punto   polo traballo realizado no terceiro trimestre.
Os instrumentos empregados para avaliar o traballo do alumnado no terceiro trimestre serán as
tarefas remitidas á profesora durante ese período. Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo e
o interese, de modo que se se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de
elaboración  quedarán invalidadas.
Aqueles  alumnos/-as  que  teñen  unha  ou  dúas  avaliacións  suspensas  farán  actividades  de
recuperación  e  presentaranse a unha proba presencial sempre que a situación sanitaria o permita ,
no caso de que non sea posible farana por medios telemáticos. Esta proba incluirá só contidos
traballados  nos  dous  primeiros  trimestres.  Deberán  presentar  as  actividades   de  recuperación
realizadas no terceiro trimestre,  que sumarán ata un punto  á cualificación obtida no exame de
recuperación.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá realizar unha proba escrita sobre os 
contidos dos dous primeiros trimestre e presentar as actividades realizadas no terceiro trimestre.

2º de BAC . Historia da Filosofía.
  Estandares  de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

▪ HFB4.3.1.  Utiliza  conceptos  de  Hume como
escepticismo,  crítica,  experiencia,  percepción,
inmanencia, asociación, impresións, ideas, há-
bito,  contradición,  causa,  crenza,  sentimento,
mérito, utilidade, felicidade, contrato social, li-
berdade e deber, entre outros, e úsaos con ri-
gor.

▪ HFB4.3.2.  Entende  e  explica  con  claridade,
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teo-
rías  fundamentais  de  Hume,  distinguindo  os
principios e os elementos do coñecemento res-
pecto  á  verdade,  a  crítica  á  causalidade  e  á
substancia, e o emotivismo moral, en compara-
ción coas teorías da filosofía antiga e da me-
dieval, e co racionalismo moderno.

▪ HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais
do liberalismo político de Locke, identificando

▪ B4.3. Coñecer o empirismo de Hume en rela-
ción co liberalismo político de Locke, e valo-
rar  a  súa  influencia  no desenvolvemento  das
ideas e os cambios socioculturais da Idade Mo-
derna.



os problemas da filosofía moderna, e relació-
naas  coas  solucións  aportadas  por  Hume.H-
FB4.3.4.  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.

▪

▪ 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.

▪ B4.4. Coñecer os principais ideais dos ilustra-
dos  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.

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

▪ HFB4.5.2.  Entende  e  explica  con  claridade,
tanto na linguaxe oral coma na escrita, as teo-
rías fundamentais da filosofía de Kant, anali-
zando as facultades e os límites do coñecemen-
to, a lei moral e a paz perpetua, comparándoas
coas teorías da filosofía antiga, medieval e mo-
derna.

▪ HFB4.5.3. Describe a teoría poHFB4.5.4. Res-
pecta 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  lítica  de  Rousseau,  identificando  os
problemas da filosofía moderna e relacionán-
doa coas solucións achegadas por Kant.

▪

▪ 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 desen-
volvemento das ideas e os cambios sociocultu-
rais da Idade Moderna.

Para o terceiro trimestre o Departamento decidiu combinar as actividades de reforzo e recuperación
coas de  ampliación  dirixidas a aquelas aprendizaxes consideradas necesarias para a adecuada
progresión do alumnado e que son obxecto nas probas de acceso á universidade. As actividades de
ampliación van dirixidas a traballar os seguintes estándares : O liberalismo político de J.Locke,
Hume: críticadas ideas de sustancia e causalidade, Razón e progreso na Ilustración, os límites do



coñecemento en Kant e A lei  moral en Kant. Para este fin o alumnado ten á súa disposición o
material  necesario  para  a  aprendizaxe  dos  contidos  de  carácter  teórico  na  aula  virtual.  As
actividades de reforzo e recuperación consistirán fundamentalmente na realización de comentarios
de  texto  dos  autores  estudados  nos  trimestres  anteriores  .  O  alumnado  ten  a  posibilidade  de
consultar  as  dificultades  ou  dúbidas  que  xurdan  a  través  da  aula  virtual.  Debe  remitir
periódicamenete  o traballo  que  se  encomende que servirá  de  instrumento para avaliar o  seu
progreso.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO  ALUMNADO:
A avaliación e cualificación realizarase esencialmente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante
os  dous  primeiros  trimestres  do  curso  en  base  aos  procedementos,  instrumentos  e  criterios
contemplados na programación. As actividades de reforzo, recuperación e ampliación realizadas ao
longo do terceiro trimestre repercutirán  na cualificación final do curso sempre de xeito positivo.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta o
seguinte:. a nota media do primeiro e do segundo trimestre, que se poderá ver mellorada ata un
máximo de un punto   polo traballo realizado no terceiro trimestre.
Os instrumentos empregados para avaliar o traballo do alumnado no terceiro trimestre serán as
tarefas remitidas á profesora durante ese período.  Terase en conta a correcta elaboración, o esforzo
e o interese, de modo que se se detectan copias ou as tarefas non cumpren os requisitos mínimos de
elaboración  quedarán invalidadas.
Aqueles  alumnos/-as  que  teñen  unha  ou  dúas  avaliacións  suspensas  farán  actividades  de
recuperación  e  presentaranse a unha proba presencial sempre que a situación sanitaria o permita ,
no caso de que non sea posible farana por medios telemáticos. Esta proba incluirá só contidos
traballados  no  trimestre  ou  trimestres  que  teñan  suspensos.  Deberán  presentar  igualmente  as
actividades  de reforzo e recuperación propostas no terceiro trimestre.
Os instrumentos empregados para avaliar o traballo do alumnado no terceiro trimestre serán as
tarefas remitidas á profesora durante ese período.
Nas probas extraordinarias de setembro o alumnado deberá realizar unha proba escrita sobre os 
contidos dos dous primeiros trimestre e presentar as actividades realizadas no terceiro trimestre.

ALUMNADO COA MATERIA DE FILOSOFÍA E CIDADANÍA PENDENTE
O  alumnado  de  2º  de  Bacharelato  que  teña  pendente   a  materia  de  Filosofía  e  Cidadanía
presentarase a unha proba presencial se  a situación sanitaria o permite , no caso de que non sea
posible  farase  por  medios  telemáticos.  Nesa  proba  cada  un  dos  alumnos/as  examinarase  dos
trimestres que teña suspensos. No caso de que non superen esa proba en xuño poderán repetila en
setembro pero examinándose do curso completo.




