
ADDENDA Á PROGRAMACIÓN. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

Observacións xerais 

 

1) Ao comezo do confinamento recibimos instrucións da Consellería para primar os cursos 

de 2º de Bacharelato e 4º da ESO. Se ademais temos en conta o traballo de preparación 

de clases, redacción de temas e tarefas, corrección das mesmas e adaptación progresiva 

ás posibilidades reais de conexión e comunicación co alumnado, sumado á carga 

burocrática e a ausencia de criterios ben definidos polas normativas, é imposible dispor 

de tempo suficiente para desenvolver o curso do mesmo xeito en tódalas materias. 

2) Hai un elemento de improvisación inevitable no desenvolvemento da práctica docente 

e do proceso de ensinanza-aprendizaxe: a ausencia dun deseño preestablecido para a 

realización dun curso online. Ese deseño vaise facendo conforme o curso avanza, a 

medida que o alumnado e o profesorado adáptase usando os medios que ten ao seu 

alcance. Tamén hai un elemento de ausencia de obxectividade nas tarefas realizadas de 

forma non presencial. De acordo a isto, o noso departamento concibe como norma que 

a 3ª avaliación só conte como máximo 2 puntos a maiores da media obtida nas dúas 

primeiras avaliacións. E tamén contempla, no caso que fose posible, a realización de 

probas finais presenciais en concepto de recuperación ou subida de nota. 

3) A 3ª avaliación so conta para sumar sobre a nota media das outras dúas avaliacións, 

pero nunca para restar. Centrarase na avaliación de contidos de reforzo, ampliación ou 

ben de carácter mínimo para recuperación, materia por materia. O departamento de 

Filosofía establece un criterio común para tódalas materias sen por elo rexeitar de base 

un tratamento individualizado na avaliación final, caso por caso. 

4) No momento de facer a avaliación final do alumnado en cada unha das materias, 

haberá que ter en conta os seguintes aspectos caso por caso: dedicación (resposta e 

traballo dos procedementos utilizados), necesidades educativas (recuperación, 

problemas de aprendizaxe ou de competencias, problemas de conexión e uso das TICS, 

problemas no entorno privado e familiar que xustifiquen incidencias no rendemento do 

alumnado), itinerario (continuidade da materia no seguinte curso) e posibilidade de 

confeccionar os posibles reforzos no seguinte curso, implicacións futuras no caso de 

aprobar con certas lagoas. Deste xeito, a avaliación final debería dar resposta a eses 

aspectos de forma individualizada. Daquela, os criterios de cualificación da 3ª 

avaliación resultarán relativizados, garantindo a equidade, aos factores individuais, 

caso por caso, sempre que sexan xustificados e persigan o beneficio do alumno en 

termos de aprendizaxe, desenvolvemento de competencias clave e logro dos 

obxectivos de etapa. O noso departamento comprende o carácter extraordinario e a 

urxencia das circunstancias, polo que sacrificará en certa medida o rigor académico en 

aras dunha valoración máis ampla e flexible. 

5) O estrés e desgaste psíquico e físico que trae consigo o confinamento, a carga excesiva 

de traballo, o abuso das TIC, a presión pola sensación de improvisación e sobre todo 

pola serie de incertezas permanentes (sobre o retorno ás aulas, sobre os exames de 

selectividade, etc.) constitúen unha forza maior que fai das medidas contempladas na 

presente addenda algo absolutamente excepcional. 

 



Materias bacharelato 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

 

Contidos mínimos (bloque I, transversais): 

- Textos filosóficos e pertencentes a outras ramas do saber relacionados con temas 

filosóficos. 

- Composicións escritas de argumentos filosóficos e reflexivos e discursos orais. 

- Uso das TICS e procedementos de traballo intelectual (recompilación, selección e síntese 

a partir de distintas fontes) 

Nesta terceira avaliación rematamos o tema da filosofía da linguaxe. Ampliamos contidos co 

tema de filosofía da ciencia e actualmente estamos desempeñando o tema de antropoloxía 

filosófica. É probable que teñamos algo de tempo para abordar o último bloque de contidos, 

sobre a ética e a racionalidade práctica. Quedará sen traballar a parte de lóxica. 

 

Metodoloxía: correo electrónico para a entrega de tarefas e correccións, Whatsapp para 

coordinarnos e manter un contacto fluído, e Cisco Webex para realizar dúas ou tres sesións 

semanais. 

 

Procedementos de avaliación: asistencia e participación nas clases online (charlas e debates; 

recompilación e síntese de información) e realización persoal das tarefas semanais (elaboración 

escritas de textos reflexivos sobre temas filosóficos). 

 

Criterios de cualificación: Máximo dous puntos sumados sobre a nota media da 1ª e da 2ª 

avaliación. Eses dous puntos dividiranse polo número de tarefas propostas entregadas, e 

sumarán a puntuación obtida en cada unha delas. No caso de tarefas mal feitas e con 

cualificación negativa, o alumnado terá que repetilas se quere puntuar. En ningún caso a 

cualificación obtida na terceira avaliación restará sobre a media da 1ª e da 2ª avaliación. 

Para os casos de alumnos que requiran recuperación, considéranse as tarefas desenvolvidas na 

terceira avaliación con carácter de reforzo e recuperación, pois en todas elas desempéñanse os 

estándares de aprendizaxe asociados aos contidos transversais mínimos da materia. Segundo 

este procedemento, a recuperación será dun 5 (sen que ilo impida sumar a maiores ese máximo 

de dous puntos da terceira avaliación). 

De ser posible o retorno ás aulas ou ben a realización de exames presenciais, o alumnado poderá 

presentarse voluntariamente para recuperar ou subir nota nunha proba obxectiva sobre os 

contidos pendentes (recuperación) ou de carácter global (subida de nota). 

 

 

 



HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH. 

 

Contidos mínimos: bloque I (contidos transversais) 

- Comentario de texto dos fragmentos seleccionados para as probas da ABAU. 

- Diálogo filosófico e argumentación (oral e escrita) 

- Ferramentas de aprendizaxe e investigación (selección, síntese, redaccións e listaxes de 

vocabulario). 

- Uso das TIC. 

Xa vistos os autores modernos que faltaban (Locke, Hume) e actualmente abordando Kant. 

Procuraremos abordar o tema de Marx para ter garantidos, polo menos, os estándares de 

aprendizaxe asociados á opción A que marca a CIUG para a realización da ABAU. É moi probable 

que non dispoñamos tempo para rematar os estándares da opción B (en concreto, Nietzsche e 

Ortega). 

 

Metodoloxía: clases online por Cisco/webex 3 veces por semana, correo electrónico para a 

entrega e corrección de comentarios de texto, e Whatsapp para a coordinación fluída co 

alumnado. 

 

Procedementos: asistencia e participación nas clases e comentarios de texto dos autores 

abordados ao longo do curso (para reforzo, recuperación e ampliación de contidos). 

 

Criterios de cualificación: Máximo dous puntos sobre a nota media da 1ª e da 2ª avaliación. Eses 

dous puntos dividiranse en función das tarefas entregadas. Estas poden ser de dous tipos: 

reforzo e ampliación de contidos. As primeiras, de carácter voluntario, poderán puntuar máximo 

1 punto, dividido polo número de autores da ABAU abordados durante os dous primeiros 

trimestres (Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás e Descartes), é dicir, 0,25 puntos por 

comentario de cada autor. O segundo tipo de tarefas, as de ampliación, puntuarán máximo dous 

puntos, dividido polo número de autores abordados na terceira avaliación, de xeito que, por 

exemplo, se damos 4 autores (Locke, Hume, Kant e Marx) os dous puntos repartiranse nun 

máximo de 0,5 puntos por comentario de texto asociado a cada un deles. En calquera caso, a 

suma da puntuación obtida nas tarefas de reforzo máis a das tarefas de ampliación nunca 

superará os dous puntos. Imos ver dous exemplos: 

Exemplo 1: 

-Nota media da 1ª e da 2ª avaliación: 7 

-Comentarios ben feitos de Platón e Descartes: 0,25 + 0,25 = 0,5 puntos en concepto de 

actividades de reforzo. 

-Comentarios ben feitos de Locke e Kant: 0,5 + 0,5 = 1 punto en concepto de actividades de 

ampliación. 

-Puntuación obtida na 3ª avaliación: 1,5 puntos. 



-Nota final: 7 + 1,5 = 8,5 (9) Mantense o criterio establecido na programación para o redondeo 

da nota. 

Exemplo 2: 

-Nota media da 1ª e da 2ª avaliación: 9 

-Comentarios ben feitos de Platón, Aristóteles e Descartes: 0,25 + 0,25 + 0,25 = 0,75 puntos en 

concepto de actividades de reforzo. 

-Comentarios ben feitos de Locke, Hume, Kant e Marx: 2 puntos en concepto de actividades de 

ampliación. 

-Puntuación obtida na 3ª avaliación: 2 puntos (non podemos superar ese máximo, aínda que 

neste caso o traballo sumase 2,75). 

-Nota final: 10 

Para os casos de alumnos que requiran recuperación, poderán entregar un comentario de texto 

sobre os autores pendentes. Se alguén ten suspensa a 2ª avaliación deberá entregar un 

comentario de texto ben feito sobre Descartes. Se suspendeu a 1ª, deberá entregar un 

comentario de texto sobre Platón ou ben Aristóteles. Considérase, deste xeito, unha 

simplificación da recuperación baixo o concepto de contidos mínimos. Por isto, e tamén por 

mor de que este procedemento de avaliación non garante a obxectividade, a nota da 

recuperación nunca será superior a 5. Sen embargo, o alumnado que teña que recuperar 

avaliacións pasadas poderá igualmente sumar os 2 puntos da 3ª avaliación se entrega ben feitos 

os comentarios de texto dos autores abordados a maiores ao longo deste último trimestre. 

Poderá igualmente facer tarefas de reforzo, pero en ningún caso as tarefas de recuperación 

contarán como actividades de reforzo. Exemplo: 

-Nota da 1ª avaliación: 5 

-Nota da 2ª avaliación: 3 

-Comentario ben feito de Descartes, en concepto de tarefa de recuperación da 2ª avaliación. 

-Nota media da 1ª e 2ª avaliación despois da recuperación: 5 

-Comentarios ben feitos de Platón e Aristóteles: 0,25 + 0,25 = 0,5 puntos en concepto de tarefas 

de reforzo. 

-Comentarios ben feitos de Locke, Kant e Marx= 0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5 puntos en concepto de 

tarefas de ampliación. 

-Puntuación obtida na 3ª avaliación: 2 puntos. 

-Nota final: 5 + 2 = 7 

 

De ser posible o retorno ás aulas ou ben a realización de exames presenciais, o alumnado poderá 

presentarse voluntariamente para recuperar ou subir nota nunha proba obxectiva sobre os 

contidos pendentes (recuperación) ou de carácter global (subida de nota). 

 



PSICOLOXÍA 2º BACH 

 

Contidos: traballaranse os relativos ao bloque V (motivación, personalidade e afectividade), 

seguindo o libro de texto, as tarefas que veñen ao final dos temas e outras tarefas que leven á 

reflexión por escrito. Por falta de tempo, os bloques IV e VI quedarán sen dar. 

 

Metodoloxía: Whatsapp e correo electrónico. 

 

Procedementos de avaliación: tarefas entregadas por mail cada 15 días. 

 

Criterios de cualificación: as tarefas realizadas terán un peso máximo de dous puntos sobre a 

nota media da 1ª e da 2ª avaliación. Ese dous puntos dividiranse polo número de tarefas 

propostas, dependendo da calidade das mesmas. As tarefas cualificadas negativamente terán 

que repetirse para poder puntuar. 

De ser posible o retorno ás aulas ou ben a realización de exames presenciais, o alumnado poderá 

presentarse voluntariamente para recuperar ou subir nota nunha proba obxectiva sobre os 

contidos pendentes (recuperación) ou de carácter global (subida de nota). 

 

 

Observacións: Nesta materia non hai alumnos que arrastren contidos pendentes das dúas 

anteriores avaliacións. Ademais, ao ser esta unha materia específica que non ten exame de 

selectividade, farase o posible por non sobrecargar ao alumnado e darlle tempo e oxíxeno para 

centrarse nas materias da ABAU. 

 

 

 

Materias da eso 

 

FILOSOFÍA 4º ESO 

 

Contidos: rematando o bloque IV (o pensamento). Reforzaremos e repasaremos os bloques II (a 

identidade persoal), III (a socialización) e V (metafísica e realidade). O VI quedará sen dar. 

Criterios de avaliación mínimos: 

-Usar correctamente o vocabulario filosófico. 



-Saber interpretar e comentar textos filosóficos e non filosóficos (sabendo orientalos cara temas 

filosóficos). 

-Saber interpretar e resolver dilemas morais. 

-Participar nos debates e nos diálogos argumentando as posicións e aprender a facer de avogado 

do demo. 

 

Metodoloxía: dúas sesións online por semana en Skype, Whatsapp e mail. 

 

Procedementos: lecturas, comentarios, confección de léxico filosófico e reflexións por escrito. 

Presentacións orais durante as clases. 

 

Criterios de cualificación: 2 puntos a maiores da nota media obtida entre a 1ª e a 2ª avaliación. 

Eses dous puntos dividiranse polo número de tarefas propostas e dependerá da cualificación 

obtida en cada unha delas. No caso das tarefas con cualificación negativa, o alumnado deberá 

repetila se quere que lle puntúe. 

De ser posible o retorno ás aulas ou ben a realización de exames presenciais, o alumnado poderá 

presentarse voluntariamente para recuperar ou subir nota nunha proba obxectiva sobre os 

contidos pendentes (recuperación) ou de carácter global (subida de nota). 

 

Observacións: neste curso non hai alumnado con avaliacións suspensas. Daquela, a posibilidade 

de facer voluntariamente un exame final presencial sería para subir nota. 

 

VALORES ÉTICOS (4º E 2º DA ESO) 

 

Contidos: A xustiza e a política. Democracia, Estado de Dereito, Constitución. A relación da ética 

coa xustiza, a política e o Dereito. 

 

Metodoloxía: correo electrónico. 

 

Procedementos de avaliación: tarefas e cuestionarios presentados quincenalmente sobre os 

contidos sinalados. 

 

Criterios de cualificación: 2 puntos a maiores da nota media obtida entre a 1ª e a 2ª avaliación. 

Eses dous puntos dividiranse polo número de tarefas propostas e dependerá da cualificación 

obtida en cada unha delas. No caso das tarefas con cualificación negativa, o alumnado deberá 

repetila se quere que lle puntúe. 



Observacións: non hai alumnado con avaliacións suspensas. A materia de valores éticos 

desenvolveuse de forma práctica, sen exames, so a través da participación en clases e das tarefas 

e traballos propostos ao longo do curso. Non se contempla por elo a opción de facer ningún 

exame final para subir nota; unicamente, no caso de que fose posible o retorno ás clases, 

deseñaríase unha proba para facer exposición oral presencial sobre os contidos que estime o 

docente. 

 

 

Materias pendentes 

 

FILOSOFÍA 1º BACH. 

 

Contidos: 

Antropoloxía filosófica (evolución, hominización, natureza e cultura no ser humano). 

Por falta de tempo, quedarán sen dar os contidos relativos aos temas de lóxica e racionalidade 

práctica. 

 

Metodoloxía: correo electrónico. 

 

Procedementos de avaliación: lectura dun tema confeccionado polo docente e realización dun 

cuestionario a propósito do mesmo. 

 

Criterios de cualificación: a tarefa realizada puntuará un máximo de 2 puntos sobre a nota media 

obtida nas dúas primeiras avaliacións. 

No caso de que o regreso ás aulas fose posible, contémplase a opción de facer un exame 

voluntario presencial final para subir nota. 


