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PRESENTACIÓN XERAL E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
Para este curso 2021-2022 o Departamento presenta a programación das materias ao seu cargo, 
asentada xa a implantación dos criterios da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 
mellora da calidade educativa (LOMCE) e do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015), axustándoas á 
situación excepcional creada pola pandemia do covid-19 tal e como se indica nas «Instrucións polas 
que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública 
aprobadas polo consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 
174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico 
ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino 
non universitario de Galicia para o curso 2020-2021» na súa versión do 31/08/2020. Nese 
sentido incorporamos ás programacións as posibilidades para un ensino semipresencial e telemático. 
 
 Como vén sendo costume desde hai xa moitos cursos, o Departamento de Filosofía está 
constituído por un único membro, o profesor Arturo José Vizcarra Trillo, que exercerá como xefe do 
Departamento. 
 Estas son as tarefas docentes que se lle encargaron por parte da dirección, segundo materias e 
niveis: 
—dous grupos de «Historia da filosofía», no nivel de 2º de bac. 
—un grupo de «Antropoloxía social e cultural», no nivel de 2º de bac. 
—tres grupos de «Filosofía», no nivel de 1º de bac. 
 
 O I.E.S. Manuel García Barros está situado na chamada «zona escolar da Estrada», na rúa da 
Cultura s/n, ao carón dos outros dous centros de ensino medio públicos do concello: o I.E.S. Nº1 e o 
I.E.S. Antón Losada Diéguez. O edificio no que actualmente se imparten as clases, foi inaugurado no 
1983 e ampliado sucesivamente nos anos 1988 e 1990. 
 O centro adscrito de primaria é o CEIP Pérez Viondi. No bacharelato o centro recibe alumnado do 
I.E.S. Nº1 e do I.E.S. Antón Losada Diéguez, e en menor medida doutros centros públicos e privados do 
concello e dos concellos lindeiros. 
 Para este curso 2021-2022 a oferta educativa presenta variacións motivadas polo axeitamento aos 
protocolos que a Xunta presentou para facer fronte á pandemia de covid-19. Mantéñense tres liñas na 
E.S.O., agás no nivel de 4º, e para 1º de bacharelato, e amplíanse a catro no 2º de bacharelato. En 
bacharelato impártense as modalidades de ciencias e tecnoloxía, de artes, e de humanidades e ciencias 
sociais. 
 O número de alumnado matriculado segue a tendencia habitual ao descenso que se vén dando 
desde hai xa varios cursos e con apenas un lixeiro repunte hai dous cursos. A día 8 de outubro do 2021 
hai 385 alumnos matriculados (36 menos que o curso pasado). A maioría do alumnado procede da 
capital do concello aínda que con incorporacións, ocasionais na E.S.O., e moi significativas no 
bacharelato, de alumnado do resto do concello. Apenas hai alumnado dos concellos lindeiros. Aínda que 
hai un número crecente de alumnado inmigrante non presentan problemas de integración significativos. 
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PLAN XERAL DE REFORZO 

 
 
Como é preceptivo segundo as «Instrucións polas que se incorporan a declaración de 
actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo consejo 
interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 174 bis do 28-08-2020) e a 
actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 22 de xullo 
de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
para o curso 2020-2021» na súa versión do 31/08/2020, o Departamento presenta o «Plan xeral de 
reforzo» actualizado para o curso 2021-2022. 
 
 O Departamento, unha vez realizada avaliación inicial e revisado os informes de recuperación do 
curso anterior, non considera preciso este plan de reforzo nos contidos de dúas das tres materias ao seu 
cargo: 
—En «Antropoloxía social e cultural» para de 2º de bac. porque é unha materia de libre configuración 
autonómica de elección para o centro, optativa para 2º de bac. en todas as súas modalidades, e os únicos 
contidos relevantes de cursos anteriores se ofreceron durante o periodo de clases presenciais en 
«Filosofía» para 1º de bac. 
—En «Filosofía»para 1º de bac. porque é unha materia sen máis referencia anterior de contidos que a 
materia homónima de 4º da E.S.O., pero que ao ser esta optativa, todo reforzo baseado nela crearía un 
agravio comparativo co alumnado que maioritariamente non a escolleu como opción o curso anterior. 
 
 O Departamento considera que só a materia de «Historia da filosofía» para 2º de bac. require 
coñecementos previos, pero ao terse desenvolvido de forma completa e satisfactoria, o curso pasado, a 
materia de «Filosofía» para 1º de bac., e tendo en conta que eses contidos se refiren a temas de ética e 
política, que no temario «Historia da filosofía» se desenvolven parcialmente ao longo do curso, o 
Departamento considera que será ao abordar eses temas cando se deben tomar as medidas de reforzo. 
 En función diso, as medidas que o Departamento adoptou para eses temas son dúas: 
—Aumento da temporalización 
—Aumento das actividades e exercicios de comprensión 
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1. REFERENCIA CURSO-ÁREA 

 
De acordo á Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) e ao Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015), axustándoas á situación excepcional creada pola 
pandemia do covid-19 tal e como se indica nas «Instrucións polas que se incorporan a 
declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 174 bis do 28-08-
2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 
22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021» na súa versión do 31/08/2020, o Departamento de Filosofía 
presenta a programación didáctica da materia «Historia da filosofía» como materia de opción do bloque 
de materias troncais para 2º de bac. na modalidade de humanidades e ciencias sociais. 
 
 
 

2. INTRODUCIÓN 
 
Como xa temos indicado en programacións anteriores, non apreciamos cambios significativos nos 
contidos da materia desde que pasou de ser materia troncal obrigatoria en todas as modalidades do 2º de 
bac. a materia de opción do bloque de materias troncais para 2º de bac. na modalidade de humanidades 
e ciencias sociais. Pero si na temporalización: a materia pasou de impartirse en tres sesións semanais, 
para un total aproximado de 75 sesións ao longo do curso, a catro sesións semanais, para un total 
aproximado de 100 sesións ao longo do curso. Cremos que o aumento horario fai que a materia se poida 
desenvolver agora de forma máis cabal sen os problemas de temporalización dos pasados cursos. 
 Outro cambio significativo foi que a materia pasou de ser obrigatoria en calquera modalidade a 
ser optativa nunha soa modalidade. Sen entrar noutras consideracións sobre a oportunidade e 
idoneidade deste cambio respecto á formación do alumnado, cremos que o paso da obrigatoriedade á 
opcionalidade de cursar a materia contribúe á formación de grupos con alumnado menos numeroso e 
máis motivado, aspectos os dous que deberían tamén incidir positivamente no desenvolvemento da 
materia. 
 Polo demais a «Historia da filosofía» preséntase como unha materia que pretende dar sentido e 
continuidade ás materias de «Filosofía» tanto en 4º da E.S.O. como en 1º de bac., algo, no mellor dos 
casos, difícil de cumprir dado que só a de 1º de bac. é obrigatoria. En calquera caso, o obxectivo será 
contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado de bacharelato, entendendo que reflexionarán 
sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións a través das da cultura que os envolve e forma. 
 Do que estamos convencidos é de que a «Historia da filosofía» non debe ser só un percorrido 
cronolóxico polas ideas do pensamento occidental senón un intento de achegamento aos esforzos do ser 
humano por comprender a realidade e o propio ser humano. Entendémolo como un diálogo, desigual, 
pero diálogo, con autores que construíron esencialmente a mentalidade da cultura e das épocas 
históricas das que somos herdeiros. 
 Para este curso 2021-2022 non presentamos axustes relevantes, dando así, por fin, certa 
continuidade á programación. 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Seguindo o esencial do indicado no Decreto 86/2015, presentamos aquí a contribución xeral da 
materia «Historia da filosofía» ao desenvolvemento das competencias clave do currículo. Ordenámolas 
de maior a menor presenza nos estándares da materia: 
 
—Competencia en comunicación lingüística (CCL). A materia permite mellorar no alumnado tanto a 
exposición dun pensamento rigoroso e claro, escrito e oral, como o diálogo frutífero coas demais persoas 
sempre baseado no aprecio ás opinións ben fundamentadas, na argumentación, e na tolerancia e o 
respecto ás discrepancias. Traballarémolo a través de debates, disertacións, argumentacións 
espontáneas, análises de textos relevantes da historia da filosofía, definicións de termos, diálogos, 
exposicións orais e escritas, etc. 
—Competencia en comunicación lingüística (CCL). Competencia básica da materia, intentaremos que 
permita mellorar no alumnado tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro, escrito e oral, como 
o diálogo frutífero coas demais persoas  
—Competencias sociais e cívicas (CSC). A materia incide neste tipo de competencias ao presentar 
constantes cuestionamentos sobre o papel social do ser humano, e ao amosar as reflexións filosóficas 
sobranceiras sobre a vida social e política, entre as que se inclúe o nacemento e desenvolvemento do 
civismo e do papel democrático do cidadán. 
—Competencia de aprender a aprender (CAA). Maniféstase na obriga intrínseca da materia a que o 
alumnado sexa quen de aprender por si mesmo, pedindo reflexión, aprendizaxe en equipo, comprensión, 
explicacións, etc. 
—Conciencia e expresións culturais (CCEC). A materia obriga a coñecer as expresións culturais que nos 
fan ser o que somos e a reflexionar sobre a conciencia desas expresións culturais. 
—Competencia dixital (CD). Na metodoloxía da materia fomentaremos no alumnado o uso das novas 
tecnoloxías baixo as dúas facetas de información e comunicación. 
—Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). A materia ten como 
tema de estudo fundamental a historia e sentido das cosmovisións e teorías científicas e dos avances 
tecnolóxicos que forman parte da mentalidade da nosa cultura. 
—Sentido de iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE). A materia enfócase de xeito esencialmente 
práctico, polo que motiva á acción, á creación e á toma de iniciativas, desenvolvendo en todos os casos o 
espírito emprendedor. 
 
Táboa do perfil competencial da materia 
 

Competencias 
Número de estándares que se traballan en cada 

competencia 
(Total de estándares: 59) 

Tanto por cento 

CCL 23 35,94 % 
CSC 17 26,56 % 
CAA 10 15,62 % 

CCEC 4 6,25 % 
CD 4 6,25 % 

CMCCT 4 6,25 % 
CSIEE 2 3,13 % 
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4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 

DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
 
4.1. Relación de contidos da materia por bloque, unidades e temas 
 

CONTIDOS DA MATERIA 
Bloques oficiais Bloques e unidades do curso 

Bloque I: Filosofía antiga e medieval 
B2.1 (1ª parte) Unidade 1: O nacemento da filosofía 
Temas: Orixe da filosofía grega. Os presocráticos: resposta á orixe do cosmos. A física de Demócrito. A dialéctica socrática. Convencionalismo 
democrático e relativismo dos sofistas. 
B2.1 (2ª parte) Unidade 2: As teorías de Platón 
Temas: Platón: ontoloxía e coñecemento; concepción dualista do ser humano; dimensión antropolóxica e política da virtude; o autor e o seu 
contexto. 
B2.2 a 2.3 Unidade 3: As teorías de Aristóteles (e o tránsito ao helenismo) 
Temas: Problemas da filosofía antiga e solución de Aristóteles. Aristóteles: metafísica, física, coñecemento, ética eudemonista e política; 
comparación coa filosofía platónica; o autor e o seu contexto. Doutrinas éticas helenísticas: Epicureísmo, Estoicismo e Escepticismo. Ciencia 
helenística. A Biblioteca de Alexandría. 
B3 Unidade 4: O pensamento na Idade Media (Agostiño de Hipona, Tomé de Aquino, Guillerme de Occam) 
Temas: Cristianismo e filosofía. Agostiño de Hipona: teoría da iluminación, filosofía da historia, o problema da certeza e a defensa da liberdade. 
Escolástica medieval. Tomé de Aquino: relacións de razón e fe. Vías para a demostración da existencia de Deus. Lei moral. Relación coa filosofía 
antiga e coa agostiniana, a xudía e o nominalismo. O autor e o seu contexto. Crise da Escolástica no século XIV: nominalismo de Guillerme de 
Ockham. Relacións entre razón e fe. Novo pulo para a ciencia. 

Bloque II: Filosofía moderna 
B4.1 a 4.4 (en parte) Unidade 5: A revolución política moderna (Locke) 
Temas: A filosofía no Renacemento. Humanismo: novo concepto sobre a natureza humana. Realismo político de Maquiavelo. Locke: 
liberalismo político. A Ilustración francesa. Rousseau: a crítica social, a crítica á civilización, o estado de natureza, a defensa do contrato social e 
a vontade xeral. 
B4.1 a 4.4 (en parte) Unidade 6: A revolución cartesiana da filosofía (Descartes, Empirismo e Racionalismo) 
Temas: Francis Bacon. Os prexuízos na investigación do coñecemento. Implicacións da revolución científica. Descartes: O método, o «cogito» e 
o dualismo antropolóxico; comparación do autor coa filosofía antiga e medieval, e relación coa Moderna; o autor e o seu contexto. Hume: o 
coñecemento, crítica á causalidade e á substancia; emotivismo moral; comparación coa filosofía anterior; o autor e o seu contexto. 

Bloque III: Filosofía moderna e contemporánea 
B4.5 Unidade 7: A Ilustración e o pensamento de Kant 
Temas: Idealismo transcendental. Kant: as facultades e límites do coñecemento; Lei Moral e paz perpetua; relación do proxecto ilustrado de 
Rousseau coa filosofía Moderna e Kant; comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 
B5.1, e 5.4.1 a 5.4.4 Unidade 8: Alienación e ideoloxía (Marx, a Escola de Frankfurt) 
Temas: Marx: o materialismo histórico, a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e a súa visión humanista do individuo; relación de 
Marx cos problemas da filosofía contemporánea; o autor e o seu contexto. Filosofía crítica da escola de Frankfurt: A crítica a razón ilustrada e á 
idea de progreso; racionalidade dialóxica de Habermas e os intereses do coñecemento e a acción comunicativa; contribución de Habermas ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea. 
B5.2 e 5.3 Unidade 9: O Irracionalismo (Schopenhauer, Nietzsche, Ortega) 
Temas: Nietzsche: crítica á metafísica, á moral e á ciencia; a verdade como metáfora; o superhome, como resultado da inversión de valores e a 
vontade de poder, e comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e contemporánea; o autor e o seu contexto. A vontade en 
Schopenhauer. Ortega y Gasset: a súa relación con posturas filosóficas como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, e 
outras posturas filosóficas; o autor e o seu contexto. 
B5.4.5 e 5.4.6 Unidade 10: As correntes filosóficas do s. XX 
Temas: Pensamento posmoderno: teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e reflexión sobre a súa vixencia. 
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4.2. Estándares en relación coas competencias clave 
(seguindo a reordenación proposta en 4.1) 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Contidos transversais 

HFB1.1.1 
Comprende o sentido global dos textos dos autores estudados, recoñece a orde lóxica da 
argumentación e as formulacións que se defenden relacionándoas coas doutros autores ou 
problemas. 

CCL 

HFB1.1.2 
Analiza as ideas do texto, identifica a conclusión, os conceptos e ideas relevantes, recoñece a 
súa estrutura e a orde lóxica das súas ideas. 

CAA / CCL 

HFB1.1.3 Argumenta a explicación das ideas dos textos, en relación cos autores e temas estudados. CAA / CCL 
HFB1.2.1 Argumenta as súas propias opinións con claridade e coherencia, oralmente e por escrito. CCL / CSIEE 
HFB1.2.2 Utiliza o diálogo racional na defensa das súas opinións e valora a diversidade de ideas. CSC 

HFB1.3.1 
Sintetiza correctamente a filosofía de cada autor, mediante resumos dos seus contidos 
fundamentais, e clasifícaos nos núcleos temáticos que organizan a filosofía: realidade, 
coñecemento, ser humano, ética e política.. 

CAA 

HFB1.3.2 
Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, comprende o seu significado, organízaos en 
esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e procedementos para a comprensión 
das teorías, e aplícaos con rigor. 

CCL / CAA 

HFB1.3.3 Selecciona información de distintas fontes e recoñece a súa fiabilidade. CD 

HFB1.3.4 
Realiza redaccións, disertacións, investigacións e proxectos creativos con valoracións 
persoais dos problemas da historia da filosofía. 

CSIEE 

HFB1.4.1 Utiliza as ferramentas informáticas e da rede para o desenvolvemento dos traballos. CD 

HFB1.4.2 
Realiza procuras avanzadas en internet sobre os contidos da investigación, e decide os 
conceptos adecuados. 

CD 

HFB1.4.3 
Colabora en traballos colectivos de investigación sobre os contidos estudados utilizando as 
TIC. 

CD 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque I: Filosofía antiga e medieval 

HFB2.1.1 
Utiliza conceptos de Platón como idea, mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 
episteme, universal, dualismo, reminiscencia, transmigración, virtude e xustiza, entre outros, 
e aplícaos con rigor. 

CCL 

HFB2.1.2 
Entende e explica con claridade, na linguaxe oral e 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 dos presocráticos en relación á orixe do Cosmos, os conceptos 
fundamentais da dialéctica de Sócrates, o convencionalismo e relativismo dos sofistas, 
relacionando esas preguntas e respostas coas solucións de 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, 
metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleoloxía, lugar natural, 
abstracción, alma, felicidade e virtude, entre outros. 

CCL 

HFB2.2.2 
Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías 
fundamentais de Aristóteles, examinando a súa concepción da metafísica e da física, o 
coñecemento, a ética e a política, en comparación coas teorías de Platón. 

CCL 

HFB2.2.3 
Describe as respostas da física de Demócrito, identificando os problemas da filosofía antiga, e 
relaciona esas respostas coas solucións achegadas por Aristóteles. 

CAA 

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 

HFB2.3.1 
Describe as respostas das doutrinas éticas helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros 
da ciencia alexandrina. 

CMCCT 

HFB3.1.1 
Explica o encontro da filosofía e da relixión cristiá nas súas orixes, a través das teses 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, entre outros, e aplícaos con rigor. 

CCL 

HFB3.2.2 
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais 
da filosofía de Tomé de Aquino: 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 
Distingue as respostas do agostiñismo, da filosofía árabe e xudía, e do nominalismo, 
usándoas en relación coas de Tomé de Aquino. 

CAA 

HFB3.2.4 
Valora o esforzo 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque II: Filosofía moderna (primeira parte) 

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 

HFB4.1.2 
Explica as ideas ético-políticas fundamentais de Maquiavelo e compáraas cos sistemas ético-
políticos anteriores. 

CSC 

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 como na escrita, as teorías 
esenciais da filosofía de Descartes: o método, a relación coñecemento—realidade, e o 
dualismo no ser humano, en relación coas teorías da filosofía antiga e da medieval. 

CCL 

HFB4.2.3 Identifica os problemas da filosofía moderna en relación coas solucións cartesianas. CCEC 

HFB4.2.4 
Estima e razoa o esforzo 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 impresións, ideas, escepticismo, experiencia, asociación, 
hábito, causa, crenza, sentimento, mérito, utilidade, felicidade, liberdade e deber, entre 
outros, e úsaos con rigor. 

CCL 

HFB4.3.2 
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais 
de Hume: a relación coñecemento-verdade, a crítica da causalidade e da substancia, e o 
emotivismo moral, en relación coa filosofía antiga, medieval, e co racionalismo. 

CMCCT 

HFB4.3.3 
Coñece e explica as ideas centrais do liberalismo político de Locke, identificando os 
problemas políticos da filosofía moderna. 

CSC 

HFB4.3.4 
Valora o esforzo 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 dos ilustrados franceses, e explica o sentido e transcendencia do 
pensamento de Rousseau, a súa crítica social, a crítica á civilización, o estado de natureza, a 
defensa do contrato social e a vontade xeral. 

CSC 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Bloque III: Filosofía moderna (segunda parte)e contemporánea 

HFB4.5.1 
Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, razón, crítica, transcendental, 
ciencia, xuízo, a priori, a posteriori, facultade, categoría, idea, fenómeno, nóumeno, vontade, 
deber, imperativo categórico, autonomía, liberdade, entre outros, e utilízaos con rigor. 

CAA 

HFB4.5.2 
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades e os límites do coñecemento, a lei 
moral e a paz perpetua, comparándoas coas teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

CCL 

HFB4.5.3 
Describe a teoría política de Rousseau, identificando os problemas da filosofía moderna e 
relacionándoa coas solucións achegadas por Kant. 

CCL 

HFB4.5.4 
Respecta e razoa o esforzo de Kant por contribuír ao progreso das ideas e aos cambios 
socioculturais da Idade Moderna, e valora a dignidade e a procura da paz entre nacións. 

CSC 

HFB5.2.1 
Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición, metáfora, perspectiva, 
xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, vontade de poder, e eterno retorno, entre 
outros, e aplícaos con rigor. 

CCL 

HFB5.2.2 

Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais 
da filosofía de Nietzsche, considerando a crítica á metafísica, á moral e á ciencia, o nihilismo 
e a afirmación do superhome, como resultado da inversión de valores e a vontade de poder, 
en relación ás teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e contemporánea. 

CCL 

HFB5.2.3 
Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da vontade, e identifica os 
problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións achegadas por Nietzsche. 

CCEC 

HFB5.2.4 
Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 
cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e da liberdade. 

CSC 

HFB5.3.1 
Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e aplícaos con rigor, como obxectivismo, europeización, 
filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, crenza, historia, 
razón histórica, xeración, home-masa e home selecto, entre outros. 

CCL 

HFB5.3.2 
Comprende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía e da análise social de Ortega y Gasset, en relación con posturas 
filosóficas como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o existencialismo, entre outras. 

CCL 

HFB5.3.3 
Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por contribuír ao desenvolvemento das 
ideas e aos cambios sociais e culturais da Idade Contemporánea española, e valorao seu 
compromiso coa defensa da cultura e da democracia. 

CSC 

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 

HFB5.1.2* 
Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías 
fundamentais da filosofía de Marx: o materialismo histórico e a crítica ao idealismo, a 
alienación e a ideoloxía, e a visión humanista do individuo. 

CCL 

HFB5.1.3* Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación coas solucións de Marx. CSC 

HFB5.1.4* 
Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao desenvolvemento das ideas e os 
cambios sociais actuais, xulgando positivamente a defensa da igualdade social. 

CSC 

HFB5.4.1 
Identifica conceptos de Habermas, como coñecemento, interese, consenso, verdade, 
comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e conceptos da filosofía posmoderna, como 
deconstrución, cultura e comunicación, entre outros, aplicándoos con rigor. 

CSC 

HFB5.4.2 
Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais 
da filosofía de Habermas: os intereses do coñecemento, a acción comunicativa, a 
deconstrución da modernidade desde a multiplicidade da sociedade da comunicación. 

CCL 

HFB5.4.3 Identifica as respostas da filosofía crítica da Escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas. CAA 

HFB5.4.4 
Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do pensamento posmoderno por contribuír ao 
desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora o seu 
esforzo na defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

CSC 

HFB5.4.5 
Coñece as teses características do pensamento posmoderno, como a crítica á razón ilustrada, 
á idea de progreso, ao pensamento totalizador e á trivialización da existencia, o crepúsculo do 
deber, ou a perda do suxeito fronte á cultura de masas, entre outras. 

CSC 

HFB5.4.6 Explica e argumenta sobre as principais teses dos filósofos posmodernos. CAA / CCL 
 
*Cámbiase a orde para relacionalo cos marxismos do século XX 
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5. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 
 
O Departamento asume os obxectivos xerais do bacharelato que presenta o Decreto 86/2015, e precisa 
os obxectivos específicos da materia: 
 
5.1. Obxectivos xerais do bacharelato (artigo 26 do devandito decreto): 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 
e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 
e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
5.2. Obxectivos específicos da materia: 
a) Coñecer a estrutura temática da filosofía como disciplina do coñecemento. 
b) Recoñecer e ubicar, xeografica e cronoloxicamente, os períodos da historia da filosofía e os seus 
representantes sobranceiros. 
c) Recoñecer as cuestións esenciais da filosofía e as diferentes solucións históricas. 
d) Comprender as diferentes solucións históricas da filosofía e a súa evolución, en relación cos autores, 
escolas e épocas das que proceden. 
e) Relacionar as diferentes solucións históricas da filosofía co seu contexto social, cultural e histórico. 
f) Desenvolver a curiosidade e o hábito inquisitivo e analítico en relación coa información recibida. 
g) Elaborar exposicións orais e escritas sobre temas de historia da filosofía con claridade, corrección 
gramatical e expositiva, coherencia e sentido crítico. 
h) Debater temas de filosofía, fundamentando racionalmente a propia postura, manexando 
argumentacións correctas, apoiándose criticamente en solucións tomadas da historia da filosofía, 
respectando outras solucións achegadas e dialogando con elas, e superando prexuízos e lugares comúns. 
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i) Comentar textos filosóficos con rigor, claridade, corrección gramatical e expositiva, coherencia, sentido 
da súa estrutura, do uso dos conceptos principais, e das teses defendidas en relación co sistema do autor 
e coa historia da filosofía. 
l) Apreciar a lectura da filosofía como medio de enriquecemento persoal e de empatizar co resto das 
persoas. 
m) Valorar o coñecemento do pasado como unha achega continua de elementos que contribúen á 
comprensión do presente e á planificación do porvir. 
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6. CONCRECIÓN, PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE AVALIABLE, DA TEMPORALIZACIÓN, 
DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA 

SUPERAR A MATERIA, E DOS PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

LISTADO DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
TIPO SIGNIFICADO 

Procedemento 1 (P1) Probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Instrumento 1 (I1) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Procedemento 2 (P2) Probas orais de argumentación e debate 
Instrumento 2 (I2) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de argumentación e debate 
Procedemento 3 (P3) Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test 
Instrumento 3 (I3) Rexistro cuantitativo das probas con preguntas tipo test 
Procedemento 4 (P4) Probas teóricas de comprensión e redacción 
Instrumento 4 (I4) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas teóricas de comprensión e redacción 
Procedemento 5 (P5) Probas de comentario de textos da historia da filosofía 
Instrumento 5 (I5) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de comentario de textos da historia da filosofía 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Contidos transversais 
HFB1.1.1. Comprende o sentido global dos textos dos 

autores estudados, recoñece a orde lóxica da 

argumentación e as formulacións que se defenden 

relacionándoas coas doutros autores ou problemas. 

Comprende o sentido básico dos textos dos autores 

estudados, recoñece certa orde lóxica da argumentación 

e as formulacións que se defenden, establecendo 

algunha relación coas doutros autores ou problemas. 

X X X 

P5, I5 HFB1.1.2. Analiza as ideas do texto, identifica a 

conclusión, os conceptos e ideas relevantes, recoñece 

a súa estrutura e a orde lóxica das súas ideas. 

Analiza as ideas do texto, identifica a conclusión e 

algúns dos conceptos e ideas relevantes, e recoñece a 

súa estrutura esencial e certa orde lóxica das súas ideas. 

X X X 

HFB1.1.3. Argumenta a explicación das ideas dos 

textos, en relación cos autores e temas estudados. 

Argumenta a explicación das ideas dos textos, en 

consegue certa relación cos autores e temas estudados. 
X X X 

HFB1.2.1. Argumenta as súas propias opinións con 

claridade e coherencia, oralmente e por escrito. 

Argumenta as súas propias opinións oralmente e por 

escrito. 
X X X 

P1, I1, P2, I2, P4, I4, 

P5, I5,  

HFB1.2.2. Utiliza o diálogo racional na defensa das 

súas opinións e valora a diversidade de ideas. 

Utiliza o diálogo na defensa das súas opinións e valora a 

diversidade de ideas. 
X X X P1, I1, P2, I2 

HFB1.3.1. Sintetiza correctamente a filosofía de cada 

autor, mediante resumos dos seus contidos 

fundamentais, e clasifícaos nos núcleos temáticos 

que organizan a filosofía: realidade, coñecemento, 

ser humano, ética e política. 

Sintetiza o básico da filosofía de cada autor, mediante 

resumos dos seus contidos fundamentais, e clasifícaos 

nos núcleos temáticos que organizan a filosofía: 

realidade, coñecemento, ser humano, ética e política. 

X X X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 

HFB1.3.2. Elabora listaxes de vocabulario de 

conceptos, comprende o seu significado, organízaos 

en esquemas ou mapas conceptuais, táboas 

cronolóxicas e procedementos para a comprensión 

das teorías, e aplícaos con rigor. 

Elabora listaxes de vocabulario de conceptos, 

comprende o significado da maioría deles, organízaos 

en esquemas ou mapas conceptuais, táboas 

cronolóxicas e procedementos para a comprensión da 

filosofía do autor, e aplícaos con certo sentido. 

X X X 

HFB1.3.3. Selecciona información de distintas fontes 

e recoñece a súa fiabilidade. 

Selecciona información básica de distintas fontes e 

recoñece a súa fiabilidade. 
X X X 

HFB1.3.4. Realiza redaccións, disertacións, 

investigacións e proxectos creativos con valoracións 

persoais dos problemas da historia da filosofía. 

Realiza redaccións, disertacións, investigacións e 

proxectos creativos con valoracións persoais dos 

problemas da historia da filosofía. 

X X X 
P1, I1, P2, I2, P4, I4, 

P5, I5 

HFB1.4.1. Utiliza as ferramentas informáticas e da 

rede para o desenvolvemento dos traballos. 

Utiliza as ferramentas informáticas e da rede para o 

desenvolvemento dos traballos. 
X X X 

P1, I1, P2, I2 

HFB1.4.2. Realiza procuras avanzadas en internet 

sobre os contidos da investigación, e decide os 

conceptos adecuados. 

Realiza procuras en internet sobre os contidos da 

investigación, e usa conceptos adecuados. 
X X X 

HFB1.4.3. Colabora en traballos colectivos de 

investigación usando as TIC. 

Colabora en traballos colectivos de investigación 

usando as TIC. 
X X X 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque I: Filosofía antiga e medieval 
HFB2.1.1. Utiliza conceptos de Platón como idea, 

mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, doxa, 

episteme, universal, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, virtude e xustiza, entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Platón como 

idea, mundo sensible, mundo intelixible, ben, razón, 

doxa, episteme, universal, dualismo, reminiscencia, 

transmigración, virtude e xustiza, entre outros. 

X   

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

HFB2.1.2. Entende e explica con claridade, na 

linguaxe oral e 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. 

Entende e explica, na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das 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. 

X   

HFB2.1.3. Distingue as respostas dos presocráticos 

en relación á orixe do Cosmos, os conceptos 

fundamentais da dialéctica de Sócrates, o 

convencionalismo e relativismo dos sofistas, 

relacionando esas preguntas e respostas coas 

solucións de Platón. 

Distingue as respostas dos presocráticos en relación á 

orixe do Cosmos, os conceptos fundamentais da 

dialéctica de Sócrates, o convencionalismo e relativismo 

dos sofistas, establecendo certa relación coas solucións 

de Platón. 

X   

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. 

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. 

X   P1, I1, P4, I4, P5, I5 

HFB2.2.1. Utiliza con rigor conceptos do marco do 

pensamento de Aristóteles, como substancia, 

metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, 

efecto, teleoloxía, lugar natural, abstracción, alma, 

felicidade e virtude, entre outros. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos do marco do 

pensamento de Aristóteles, como substancia, 

metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, 

teleoloxía, lugar natural, abstracción, alma, felicidade e 

virtude, entre outros. 

X   

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

HFB2.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral como na escrita, as teorías 

fundamentais de Aristóteles, examinando a súa 

concepción da metafísica e da física, o coñecemento, 

a ética e a política, en comparación coas teorías de 

Platón. 

Entende e explica, na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías de Aristóteles, examinando a súa 

concepción da metafísica e da física, o coñecemento, a 

ética e a política, e establece certas relacións coas 

teorías de Platón. 

X   

HFB2.2.3. Describe as respostas da física de 

Demócrito, identificando os problemas da filosofía 

antiga, e relaciona esas respostas coas solucións 

achegadas por Aristóteles. 

Describe as respostas da física de Demócrito, 

establecendo relacións coas solucións achegadas por 

Aristóteles. 

X   

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. 

Estima o esforzo da filosofía de Aristóteles por 

contribuír ao desenvolvemento do pensamento 

occidental, valorando positivamente a formulación 

científica das cuestións. 

X   P1, I1, P4, I4 

HFB2.3.1. Describe as respostas das doutrinas éticas 

helenísticas, e identifica algúns dos grandes logros da 

ciencia alexandrina. 

Describe o esencial das respostas das doutrinas éticas 

helenísticas, e identifica algún dos grandes logros da 

ciencia alexandrina. 

X   

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

HFB3.1.1. Explica o encontro da filosofía e da 

relixión cristiá nas súas orixes, a través das teses do 

pensamento de Agostiño de Hipona. 

Explica o esencial do encontro da filosofía e da relixión 

cristiá nas súas orixes, usando algunha das teses do 

pensamento de Agostiño de Hipona. 

X   

HFB3.2.1. Define conceptos de Tomé de Aquino, 

como razón, fe, verdade, deus, esencia, existencia, 

creación, inmortalidade, lei natural, lei positiva, 

entre outros, e aplícaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Tomé de 

Aquino, como razón, fe, verdade, deus, esencia, 

existencia, creación, inmortalidade, lei natural, lei 

positiva, entre outros. 

X   
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HFB3.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais da 

filosofía de Tomé de Aquino: 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. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Tomé de Aquino: a 

relación entre fe e razón, as vías de demostración da 

existencia de Deus, e a lei moral, establecendo relacións 

coas teorías da filosofía Antiga. 

X   

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

HFB3.2.3. Distingue as respostas do agostiñismo, da 

filosofía árabe e xudía, e do nominalismo, usándoas 

en relación coas de Tomé de Aquino. 

Distingue as respostas do agostiñismo, da filosofía 

árabe e xudía, e do nominalismo, establecendo certa 

relación coas de Tomé de Aquino. 

X   

HFB3.2.4. Valora o esforzo 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. 

Valora o esforzo 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. 

X   

HFB3.3.1. Coñece as teses centrais do nominalismo 

de Guillerme de Ockham e a súa importancia para a 

entrada na modernidade. 

Recoñece as teses básicas do nominalismo de Guillerme 

de Ockham e a súa importancia para a entrada na 

modernidade. 

X   
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque II: Filosofía moderna 
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. 

Comprende o esencial do xiro do pensamento científico 

que se deu no Renacemento, e usa algunha resposta da 

filosofía humanista sobre a natureza humana. 

 X  

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 
HFB4.1.2. Explica as ideas ético-políticas 

fundamentais de Maquiavelo e compáraas cos 

sistemas ético-políticos anteriores. 

Explica o esencial das ideas ético-políticas de 

Maquiavelo e establece algunha relación cos sistemas 

ético-políticos anteriores. 

 X  

HFB4.2.1. Identifica conceptos de Descartes como 

razón, certeza, método, dúbida, hipótese, «cogito», 

idea, substancia e subxectivismo, entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Descartes como 

razón, certeza, método, dúbida, hipótese, «cogito», 

idea, substancia e subxectivismo, entre outros. 

 X  

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

HFB4.2.2. Comprende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais 

da filosofía de Descartes: o método, a relación 

coñecemento—realidade, e o dualismo no ser 

humano, en relación coas teorías da filosofía antiga e 

da medieval. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Descartes: o método, 

a relación coñecemento—realidade, e o dualismo no ser 

humano, establecendo algunha relación coas teorías da 

filosofía antiga e da medieval. 

 X  

HFB4.2.3. Identifica os problemas da filosofía 

moderna en relación coas solucións cartesianas. 

Capta algún dos problemas da filosofía moderna en 

relación con solucións cartesianas. 
 X  

HFB4.2.4. Estima e razoa o esforzo de Descartes por 

contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 

cambios socioculturais da Idade Moderna, e valora a 

universalidade da razón cartesiana. 

Estima o esforzo de Descartes por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais 

da Idade Moderna, e valora a universalidade da razón 

cartesiana. 

 X  P1, I1, P4, I4, P5, I5 

HFB4.3.1. Utiliza conceptos de Hume como 

impresións, ideas, escepticismo, experiencia, 

asociación, hábito, causa, crenza, sentimento, 

mérito, utilidade, felicidade, liberdade e deber, entre 

outros, e úsaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Hume como 

impresións, ideas, escepticismo, experiencia, 

asociación, hábito, causa, crenza, sentimento, mérito, 

utilidade, felicidade, liberdade e deber, entre outros. 

 X  

P1, I1, P3, I3, P4, I4 HFB4.3.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais de 

Hume: a relación coñecemento-verdade, a crítica da 

causalidade e da substancia, e o emotivismo moral, 

en relación coa filosofía antiga, medieval, e co 

racionalismo. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías de Hume: a relación coñecemento-

verdade, a crítica da causalidade e da substancia, e o 

emotivismo moral, e establece algunha relación coa 

filosofía antiga, medieval, e co racionalismo. 

 X  

HFB4.3.3. Coñece e explica as ideas centrais do 

liberalismo político de Locke, identificando os 

problemas políticos da filosofía moderna. 

Coñece e explica o esencial das ideas centrais do 

liberalismo político de Locke, identificando os 

problemas políticos básicos da filosofía moderna. 

 X  
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

HFB4.3.4. Valora o esforzo de Hume por contribuír 

ao desenvolvemento das ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade Moderna, xulgando 

positivamente a procura da felicidade colectiva. 

Valora o esforzo de Hume por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais 

da Idade Moderna, xulgando positivamente a procura 

da felicidade colectiva. 

 X  P1, I1, P4, I4 

HFB4.4.1. Comprende os ideais dos ilustrados 

franceses, e explica o sentido e transcendencia do 

pensamento de Rousseau, a súa crítica social, a 

crítica á civilización, o estado de natureza, a defensa 

do contrato social e a vontade xeral. 

Comprende o esencial dos ideais dos ilustrados 

franceses, e explica o básico do sentido e 

transcendencia do pensamento de Rousseau, a súa 

crítica social, a crítica á civilización, o estado de 

natureza, a defensa do contrato social e a vontade xeral. 

 X  
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos 

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque III: Filosofía moderna e contemporánea 
HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como 

sensibilidade, entendemento, razón, crítica, 

transcendental, ciencia, xuízo, a priori, a posteriori, 

facultade, intuición, categoría, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, 

autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, 

entre outros, e utilízaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Kant como 

sensibilidade, entendemento, razón, crítica, 

transcendental, ciencia, xuízo, a priori, a posteriori, 

facultade, intuición, categoría, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, 

autonomía, postulado, liberdade, dignidade, persoa, 

entre outros. 

  X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Kant, analizando as 

facultades e os límites do coñecemento, a lei moral e 

a paz perpetua, comparándoas coas teorías da 

filosofía antiga, medieval e moderna. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Kant, analizando as 

facultades e os límites do coñecemento, a lei moral e a 

paz perpetua, establecendo certas relacións coas teorías 

da filosofía antiga, medieval e moderna. 

  X 

HFB4.5.3. Describe a teoría política de Rousseau, 

identificando os problemas da filosofía moderna e 

relacionándoa coas solucións achegadas por Kant. 

Describe a teoría política de Rousseau, identificando 

algúns dos problemas da filosofía moderna e 

establecendo algunha relación coas solucións achegadas 

por Kant. 

  X 

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo de Kant por 

contribuír ao progreso das ideas e aos cambios 

socioculturais da Idade Moderna, e valora a 

dignidade e a procura da paz entre nacións. 

Respecta o esforzo de Kant por contribuír ao progreso 

das ideas e aos cambios socioculturais da Idade 

Moderna, e valora a dignidade e a procura da paz entre 

nacións. 

  X 

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como 

crítica, traxedia, intuición, metáfora, perspectiva, 

xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, 

vontade de poder, e eterno retorno, entre outros, e 

aplícaos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Nietzsche como 

crítica, traxedia, intuición, metáfora, perspectiva, 

xenealoxía, transvaloración, nihilismo, superhome, 

vontade de poder, e eterno retorno, entre outros. 

  X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais da 

filosofía de Nietzsche, considerando a crítica á 

metafísica, á moral e á ciencia, o nihilismo e a 

afirmación do superhome, como resultado da 

inversión de valores e a vontade de poder, en 

relación ás teorías da filosofía antiga, medieval, 

moderna e contemporánea. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Nietzsche, 

considerando a crítica á metafísica, á moral e á ciencia, 

o nihilismo e a afirmación do superhome, como 

resultado da inversión de valores e a vontade de poder, 

establecendo certas relacións coas ás teorías da filosofía 

antiga, medieval, moderna e contemporánea. 

  X 

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer 

na súa afirmación da vontade, e identifica os 

problemas da filosofía contemporánea en relación 

coas solucións achegadas por Nietzsche. 

Distingue o esencial das respostas de Schopenhauer na 

súa afirmación da vontade, e establece algunha relación 

entre os problemas da filosofía contemporánea e as 

solucións achegadas por Nietzsche. 

  X 

HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche 

por contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos 

cambios sociais da Idade Contemporánea, e valora a 

defensa da verdade e da liberdade. 

Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír 

ao desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea, e valora a defensa da verdade e 

da liberdade. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P4, I4, 

P5, I5 

HFB5.3.1. Utiliza conceptos de Ortega y Gasset e 

aplícaos con rigor, como obxectivismo, 

europeización, filosofía, mundo, circunstancia, 

perspectiva, razón vital, raciovitalismo, vida, crenza, 

historia, razón histórica, xeración, home-masa e 

home selecto, entre outros. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Ortega y Gasset 

como obxectivismo, europeización, filosofía, mundo, 

circunstancia, perspectiva, razón vital, raciovitalismo, 

vida, crenza, historia, razón histórica, xeración, home-

masa e home selecto, entre outros. 

  X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 HFB5.3.2. Comprende e explica con claridade, tanto 

na linguaxe oral como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía e da análise social de 

Ortega y Gasset, en relación con posturas filosóficas 

como o realismo, o racionalismo, o vitalismo ou o 

existencialismo, entre outras. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía e da análise social de 

Ortega y Gasset, establecendo algunha relación con 

posturas filosóficas como o realismo, o racionalismo, o 

vitalismo ou o existencialismo, entre outras. 

  X 

 
  



  

19 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 

 
HFB5.3.3. Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y 

Gasset por contribuír ao desenvolvemento das ideas 

e aos cambios sociais e culturais da Idade 

Contemporánea española, e valorao seu compromiso 

coa defensa da cultura e da democracia. 

Respecta o esforzo da filosofía de Ortega y Gasset por 

contribuír ao desenvolvemento das ideas e aos cambios 

sociais e culturais da Idade Contemporánea española, e 

valorao seu compromiso coa defensa da cultura e da 

democracia. 

  X P1, I1, P4, I4, P5, I5 

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. 

Utiliza, co sentido básico, 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. 

  X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 
HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías 

fundamentais da filosofía de Marx: o materialismo 

histórico e a crítica ao idealismo, a alienación e a 

ideoloxía, e a visión humanista do individuo. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Marx: o materialismo 

histórico e a crítica ao idealismo, a alienación e a 

ideoloxía, e a visión humanista do individuo. 

  X 

HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía 

contemporánea en relación coas solucións de Marx. 

Identifica os problemas esenciais da filosofía 

contemporánea en relación coas solucións de Marx. 
  X 

HFB5.1.4. Valora o esforzo da filosofía de Marx por 

contribuír ao desenvolvemento das ideas e os 

cambios sociais actuais, xulgando positivamente a 

defensa da igualdade social. 

Valora o esforzo da filosofía de Marx por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e os cambios sociais actuais, 

xulgando positivamente a defensa da igualdade social. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P4, I4, 

P5, I5 

HFB5.4.1. Identifica conceptos de Habermas, como 

coñecemento, interese, consenso, verdade, 

comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e 

conceptos da filosofía posmoderna, como 

deconstrución, cultura e comunicación, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

Utiliza, co sentido básico, conceptos de Habermas, 

como coñecemento, interese, consenso, verdade, 

comunicación, desigualdade, ou mundo da vida, e 

conceptos da filosofía posmoderna, como 

deconstrución, cultura e comunicación, entre outros, 

aplicándoos con rigor. 

  X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 

HFB5.4.2. Entende e explica con claridade, tanto na 

linguaxe oral como na escrita, as teorías esenciais da 

filosofía de Habermas: os intereses do coñecemento, 

a acción comunicativa, a deconstrución da 

modernidade desde a multiplicidade da sociedade da 

comunicación. 

Entende e explica, tanto na linguaxe oral e na escrita, o 

esencial das teorías da filosofía de Habermas: os 

intereses do coñecemento, a acción comunicativa, a 

deconstrución da modernidade desde a multiplicidade 

da sociedade da comunicación. 

  X 

HFB5.4.3. Identifica as respostas da filosofía crítica 

da Escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, 

identificando os problemas da filosofía 

contemporánea. 

Identifica o esencial das respostas da filosofía crítica da 

Escola de Frankfurt e reflexiona sobre elas, 

identificando algún dos problemas da filosofía 

contemporánea. 

  X 

HFB5.4.4. Estima o esforzo da filosofía de Habermas 

e do pensamento posmoderno por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea, e valora o seu esforzo na 

defensa do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

Estima o esforzo da filosofía de Habermas e do 

pensamento posmoderno por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da 

Idade Contemporánea, e valora o seu esforzo na defensa 

do diálogo racional e o respecto á diferenza. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P4, I4, 

P5, I5 

HFB5.4.5. Coñece as teses características do 

pensamento posmoderno, como a crítica á razón 

ilustrada, á idea de progreso, ao pensamento 

totalizador e á trivialización da existencia, o 

crepúsculo do deber, ou a perda do suxeito fronte á 

cultura de masas, entre outras. 

Coñece o esencial das teses do pensamento 

posmoderno, como a crítica á razón ilustrada, á idea de 

progreso, ao pensamento totalizador e á trivialización 

da existencia, o crepúsculo do deber, ou a perda do 

suxeito fronte á cultura de masas, entre outras. 

  X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

HFB5.4.6. Explica e argumenta sobre as principais 

teses dos filósofos posmodernos, como Vattimo, 

Lyotard e Baudrillard, e reflexiona sobre a súa 

vixencia. 

Explica o esencial sobre as principais teses dos filósofos 

posmodernos, como Vattimo, Lyotard e Baudrillard, e 

reflexiona sobre a súa vixencia. 

  X 
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7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
O Departamento usará os seguintes criterios de cualificación (CC): 
 
CC1: Cualificarase por bloques. A cualificación de cada bloque será o resultado da acumulación de 
cualificacións, sobre 10 puntos totais, que se ofrecerán nas diferentes probas. 
CC2: Cada bloque terá unha cualificación segundo os procedementos e tantos por cento que expoñemos 
na seguinte táboa (no caso de que a marcha do curso fixese conveniente ou obrigara a eliminar algunha 
proba, sempre por causas xustificadas, as cualificacións extrapolaríanse ao 100%): 
 

Bloque Procedemento de avaliación (P) 
Tanto por cento 

de valor no 
bloque 

Número 
mínimo e 
máximo 

de probas 

Bloque I 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 1 

Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P3) 20 % 2/3 

Probas combinadas de comprensión e precisión con preguntas tipo test e teóricas de 
comprensión e redacción (P3-P4) 

30 % 3/4 

Probas de comentario de texto (P5) 40 % 1/2 

Bloque II 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 1 
Probas orais de argumentación e debate (P2) 10 % 1/2 
Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P3) 20 % 1/3 
Probas de comentario de texto (P5) 60 % 1/2 

Bloque III 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 1 
Probas combinadas de comprensión e precisión con preguntas tipo test e teóricas de 
comprensión e redacción (P3-P4) 

30 % 2/3 

Probas de comentario de texto (P5) 60 % 1/2 

 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos tres 
bloques cadrada co enteiro máis próximo. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 7 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 8, as cualificacións que superen o 8 en alomenos tres décimas, cadraranse co 9, e as 
cualificacións que superen o 9 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 10. Con este criterio 
pretendemos compensar a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias 
aritméticas. 
CC3.3 (criterio de progresión) Se ao longo do curso se produce unha progresión nas cualificacións 
de xeito que, estando todas aprobadas por riba do 4,5, entre a cualificación da primeira avaliación e 
a da terceira hai unha mellora de alomenos dous puntos, e a cualificación da segunda avaliación 
supera á da primeira, poderase (sempre que non existira deixadez ou baixo nivel de traballo) 
eliminar a cualificación da primeira avaliación para obter a media da cualificación final. Con este 
criterio pretendemos minimizar os problemas que para o alumnado poida causar a novidade 
dalgunhas probas, nomeadamente a de comentario de texto, encirrar ao alumnado á superación e 
premiar os esforzos de mellora. 

CC4: A materia considerarase superada cando na avaliación ordinaria final o alumnado obteña 
alomenos o 45% da puntuación ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o 
curso, sempre que en ningún bloque obtivera menos do 30% desa puntuación. 
CC5 (proba de recuperación final): No caso de non cumprir con CC4, o alumnado terá a 
posibilidade de presentarse a unha proba de recuperación final. Esta proba farase os derradeiros días 
lectivos do curso. A proba poderá incluír cuestións semellantes ás usadas durante o curso nas probas 
recollidas nos procedementos de avaliación como P3, P4 e P5, e a súa estrutura poñerase en 
coñecemento do alumnado con alomenos unha semana de antelación. 

CC5.1: Na proba de recuperación final recuperaranse todos os bloques nos que a puntuación 
ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o curso sexa inferior ao 30%. 
CC5.2: Se se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
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desenvolvidos durante o curso e algún bloque ten unha puntuación inferior ao 30%, recuperanse só 
eses bloques. 
CC5.3: Se non se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
desenvolvidos durante o curso débense recuperar todos os bloques suspensos. 
CC5.4: A cualificación definitiva do alumnado que faga esta proba final de recuperación obterase 
usando as cualificacións da proba de recuperación en substitución das cualificacions dos bloques 
recuperados para facer unha nova media que non pode ser inferior á media previa do curso. 
Atendendo a isto, o alumnado implicado no proceso de recuperación final que o desexe pode non 
facer a recuperación dalgún bloque a condición de conservar a cualificación suspensa previa ao 
facer a nova media. No caso de que a nova media sexa alomenos dun 4,5 o alumnado superará a 
materia. No caso contrario, non a superará. 
CC5.5: Para evitar o agravio comparativo co alumnado que conseguiu superar a materia durante o 
curso sen precisar a proba de recuperación final, a nova cualificación media conseguida polo 
alumnado fará media á súa vez coa cualificación media previa á proba de recuperación final, non 
puidendo ser inferior ao 5 se se cumpren as condicións do CC5.4.  

 
Proba extraordinaria de xuño 
A proba extraordinaria de xuño terá a seguinte estrutura, con tres apartados: 
1. Un estándar de aprendizaxe dun dos tres bloques acompañado dun texto ilustrativo. A resposta 
consistirá en comentar o texto e, a partir del, desenvolver o estándar. A cualificación máxima desta 
primeira parte será de 6 ptos. (o 60 % da proba). 
2. Un estándar de aprendizaxe duns dos dous bloques históricos restantes. A resposta consistirá no 
desenvolvemento do estándar. A cualificación máxima desta segunda parte será de 3 ptos. (o 30 % da 
proba). 
3. Doce cuestións test sobre contidos do bloque histórico do que non se pregunte nas cuestións 1 e 2. A 
cualificación máxima desta terceira parte será de 1 pto. (o 10 % da proba). 
 Superará a materia o alumnado que consiga o 45% da puntuación ofrecida na proba. 
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Anexo 7: CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Ao propoñer este Departamento varias probas para a súa avaliación e cualificación, consideramos 
oportuno especificar os criterios que se seguirán en cada caso: 
 
Criterios de cualificación das exposicións orais na aula (P1) 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS EXPOSICIÓNS 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Resta até o 100% do total Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Resta até o 100% do total 
Restarase por toda lectura de información non xustificada. No caso de que a 

exposición sexa gravada valorarase polo ton, que non debe parecer lido 
Material usado 0/20% do total Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación dos compañeiros 0/40% do total Sumarase polo carácter didáctico para o resto do alumnado 
Cantidade de información 0/20% do total Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/20% do total Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 
Orixinalidade formal 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" —5%/—10% do total 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" —10%/—20% do total 
20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" —20%/—30% do total 
30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" —30%/—50% do total 
50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" —50%/—70% do total 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" —70%/—100% do total 
% do tempo que sobra Puntos que se restan  

Pasarse do tempo sen razón 
xustificada resta 0,1 puntos 
por cada 10% do tempo que 
se sobrepase desde o 20% 

Sen penalización 
até 1' 12" de máis. 
A partir de aí -0,1 
puntos cada 36" 

Sen penalización 
até 1' de máis. A 
partir de aí -0,1 
puntos cada 30" 

Sen penalización 
até 48" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 24" 

Sen penalización 
até 36" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 18" 

 

 
Criterio de cualificación dos debates (P2) 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN DO DEBATE 
Tipo de intervención Puntuación 

Erros na argumentación, saírse do tema, lectura inxustificada, interromper, desbotar a quenda 0/-20% 
Opinión sen base, irrelevante ou que repita algo xa dito sen engadir nada 0% 

Opinión argumentada, ben artellada e nova no debate 10%/20% puntos 
Argumentación fundamentada en datos adicionais relevantes e ben asimilados 10%/40% puntos 

 
Criterios de cualificación das probas test (P3) 
As probas test do curso constarán de dezaséis enunciados relacionados cos contidos implicados e nos que 
haberá que indicar se son verdadeiros (V) ou falsos (F). 
 O criterio variará segundo o formato da proba: 
—Cando a proba test non se combine valerá 1 puntos e o criterio será: 16 acertos, 1 pto.; 15 acertos, 0,9 
pts.; 14 acertos, 0,8 pts.; 13 acertos, 0,7 pts.; 12 acertos, 0,6 pts.; 11 acertos, 0,5 pts.; 10 acertos, 0,4 pts.; 
9 acertos, 0,3 pts.; 8 acertos, 0,2 pts.; 7 acertos, 0,1 pts.; 6 acertos, 0,1 pts.; menos de 6 acertos, 0 pts. 
—Cando a proba test se combine coas probas teóricas de comprensión e redacción, valerá 0,5 puntos e o 
criterio será, segundo o número de preguntas, 14 ou 16, o seguinte: 

—14 acertos, 0,5 pts.; 13 acertos, 0,5 pts.; 12 acertos, 0,4 pts.; 11 acertos, 0,4 pts.; 10 acertos, 0,3 pts.; 
9 acertos, 0,3 pts.; 8 acertos, 0,2 pts.; 7 acertos, 0,2 pts.; 6 acertos, 0,1 pts.; 5 acertos, 0,1 pts.; menos 
de 5 acertos, 0 pts. 
—16 acertos, 0,5 pts.; 15 acertos, 0,5 pts.; 14 acertos, 0,4 pts.; 13 acertos, 0,4 pts.; 12 acertos, 0,3 pts.; 
11 acertos, 0,3 pts.; 10 acertos, 0,2 pts.; 9 acertos, 0,2 pts.; 8 acertos, 0,1 pts.; 7 acertos, 0,1 pts.; 
menos de 7 acertos, 0 pts.) 
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Criterios de cualificación das probas teóricas de comprensión e redacción (P4) 
As probas teóricas de comprensión e redacción poderán constar de unha ou de varias preguntas e cada 
resposta cualificaranse de acordo o seguinte criterio que se amosará ao alumnado en cada proba: 
Cada resposta correcta, completa e ben redactada poderá cualificarse co máximo indicado (xeralmente 
nun recadro á dereita da pregunta e que se move entre 0,25 puntos como mínimo e 3 puntos como 
máximo). Na cualificación valorarase a cantidade e corrección dos datos que recollades da información 
suministrada nas clases máis a recollida por vós, a orde e coherencia da presentación, e a corrección na 
redacción, e a orixinalidade. Poderá restarse, da cualificacion total final, até un 10% do total de puntos 
por faltas de ortografía e até un 10% do total de puntos, adicionais, por incorreccións sintácticas. 
 
Criterios de cualificación das probas de comentario de texto (P5) 
As probas de comentario de texto só presentarán un texto da historia da filosofía e unha cuestión para 
desenvolver a partir do texto. Para ensaiármos as correccións da ABAU, cualificaremos este tipo de 
probas sobre 6 pts. que logo extrapolaremos aos puntos que se asignen á proba en cada bloque de acordo 
ao presentado no punto 7 (criterios de cualificación) desta programación. 
 O criterio de cualificación, será entón: 
—1 punto pola correcta, ordenada e completa estruturación das ideas do texto. 
—4 puntos polo desenvolvemento correcto, completo e ben redactado da cuestión presentada. 
—1 punto pola correcta, completa e coherente relación entre a estrutura das ideas do texto e o 
desenvolvemento da cuestión presentada. 
—Poderá restarse, da cualificacion total final até o 10% por faltas de ortografía, e o 10% adicional por 
incorreccións sintácticas. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
O Departamento realizará unha avaliación, unificada para as materias ao seu cargo, do desenvolvemento 
da programación entre o alumnado. A avaliación realizarase, loxicamente, nos derradeiros días curso, 
usando dous cuestionarios, un para avaliar o proceso de ensino e outro para avaliar a práctica docente. 
Os resultados, comentados, incluiranse na memoria final de curso. 
 A escala para a valoración será numérica, do 1 ao 4, sendo o 1 a valoración máis negativa e o 4 a 
valoración máis positiva. 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO ESCALA 
1 2 3 4 

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     
2 Conseguiuse un desenvolvemento dos coñecementos do alumnado na materia     
3 Conseguiuse unha avaliación correcta e coherente do proceso de ensino do alumnado     
4 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do esforzo individual do alumnado no proceso de ensino     
5 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do traballo colaborativo do alumnado no proceso de ensino     
6 Conseguiuse motivar ao alumnado para desenvolver o proceso de ensino     
7 Conseguiuse implicar ao alumnado no proceso de ensino     
8 Contouse co apoio e implicación das familias no proceso de ensino do alumnado     
9 Mantívose un contacto periódico coas familias do alumando por parte dos docentes da materia     

10 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
11 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
12 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     
* NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE ESCALA 
1 2 3 4 

1 Conseguiuse un desenvolvemento coherente da programación didáctica nas clases     
2 Cumpriuse coa temporalización no desenvolvemento das clases     
3 Conseguiuse un correcto aproveitamento do material e dos recursos didácticos     
4 Foron efectivas as estratexias metodolóxicas utilizadas     
5 Conseguiuse o desenvolvemento previsto das capacidades cognitivas do alumnado     
6 Conseguiuse unha adecuada motivación do alumnado     
7 Conseguiuse a implicación do alumnado no proceso de ensino e aprendizaxe     
8 Conseguiuse combinar adecuadamente o traballo individual e colaborativo do alumnado     
9 Conseguiuse un grao adecuado de atención á diversidade     

10 Conseguiuse un grao adecuado de desenvolvemento dos elementos transversais     
11 Conseguiuse un correcto aproveitamento das TIC no proceso de ensino e aprendizaxe     
12 Conseguiuse un coñecemento claro dos criterios de avaliación por parte do alumnado     
13 Conseguíronse aplicar os criterios de avaliación de forma clara e coherente para o alumnado     
14 Conseguiuse unha correcta relación entre os criterios de avaliación e os obxectivos didácticos     
15 Conseguiuse unha correcta relación entre o proceso de avaliación e as capacidades do alumnado     
16 Conseguíuse a implicación do alumnado no proceso de avaliación     
17 Conseguiuse un correcto equillibrio entre os instrumentos e o proceso de avaliación     
18 Conseguiuse eficacia nos programas de apoio, reforzo e recuperación     
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9. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA 

ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS, DESEÑO DA 
AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE 

ADOPTARÁN EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
 
 
O Departamento presenta, unificada para as materias ao seu cargo, os procedementos para acreditar 
coñecementos previos, o deseño da avaliación inicial e as medidas que se adoptarán en función dos 
resultados. 
 
Avaliación inicial e procedementos para acreditar coñecementos previos 
Nos tres primeiros días do curso comprobaranse os coñecementos previos do alumnado a través dun 
cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado e dunha proba de avaliación inicial. 
 Primeiro farase un cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado. Realizarase de forma 
oral e con cada grupo da materia, seguindo criterios estatísticos. Nese cuestionario preguntarase polos 
hábitos de lectura, escritura e diálogo, polo consumo audiovisual, polos medios TIC á súa disposición, e 
polas capacidades TIC. 
 A proba de avaliación inicial dividirase en dúas partes que intentarán valorar os coñecementos 
previos e o nivel de desenvolvemento de técnicas que se usarán durante o resto do curso na materia: 
—vinte preguntas test que incidirán nos contidos teóricos que se desenvolverán ao longo do curso 
—unha pregunta de resposta breve para coñecer a motivación do alumnado 
 
Medidas que se adoptarán en función dos resultados 
Como reforzo para o alumnado que presente problemas iniciais tanto nos aspectos teóricos como no uso 
das técnicas o Departamento propón tres medidas: 
1. A atención individualizada servirá para resolver os principais problemas detectados. Se os problemas 
están na comprensión teórica ou na redacción, o profesor presentará material e exercicios que permitan 
ao alumnado achegarse aos obxectivos. Se os problemas están na motivación, o profesor traballará 
estratexias para incorporar ao alumno ao ritmo de traballo do grupo. 
2. O traballo de colaboración do alumnado con mellor nivel con aquel que amose problemas para 
conseguir os niveis esixibles de competencia serve para resolver os problemas tanto de comprensión, 
redacción ou elaboración de comentarios de texto, como de motivación ou de capacidade de traballo. O 
propósito é que ese alumnado cun mellor coñecemento e maior destreza á hora de afrontar as cuestións e 
técnicas da materia sirva de guía ao seu compañeiro ou compañeira intentando que esa axuda non sexa 
unha carga para o alumnado de mellor nivel senón unha forma de mellorar o seu rendemento. 
3. Dada a novidade en parte das técnicas empregadas polos procedementos de avaliación desta materia, 
o Departamento proporá clases adicionais voluntarias durante os recreos para reforzar a competencia 
neste tipo de probas ao alumnado con dificultades. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 
O Departamento presenta as chamadas «Medidas de atención á diversidade» (do alumnado) unificadas 
para todas as materias ao seu cargo: 
 
1. Como medida de catalogación da diversidade, propoñemos unha avaliación frecuente que comece a 
efectuarse, como é preceptivo, no mesmo inicio do curso. 
2. Propoñemos unha organización do curso, a partir da catalogación dos niveis de diversidade, no que o 
alumnado con mellor adaptación axude e colabore co que menos adaptación presente á materia e ás súas 
esixencias. Deste xeito, o alumnado convírtese en protagonista do proceso de atención á diversidade. 
3. Como medida de atención ao alumnado que manifeste un grao especialmente elevado de 
coñecementos ou de madureza intelectual, con respecto ao nivel medio do grupo, propoñemos unha 
atención paralela que permita proporcionarlles lecturas de obras adecuadas ao temario, co obxectivo de 
fomentar a colaboración coas tarefas docentes a través da exposición de unidades didácticas na aula, 
sempre dirixido polo profesor, que ademais colaboraría na preparación desa exposición. 
4. Como medida de atención alumnado que manifeste retraso con respecto ao nivel medio do grupo 
serán, así mesmo, atendidos individualmente segundo as súas dificultades. Se radican na comprensión 
teórica, o profesor presentará material complementario que permita achegarse aos obxectivos básicos. Se 
as dificultades están nas actividades prácticas, o profesor aumentará o grao de colaboración na escolla do 
material e na preparación e/ou exposición desas actividades. 
5. Como medida de atención ao alumnado que se incorpore ao curso unha vez comezado, analizaremos 
cada situación individual en base aos informes da titoría e do Departamento de Orientación. En función 
deses informes propoñemos unha avaliación individualizada e exhaustiva, a través dunha entrevista 
persoal, para determinar o grao de competencia tanto nos contidos como nas técnicas usadas na materia. 
Deseguido, o profesor informará ao alumnado implicado, a partir da programación oficial, de todos os 
aspectos da materia que sexan relevantes. Despois de todo isto, o alumnado implicado pasaría a 
atenderse segundo as medidas que detallamos no punto anterior, o 4 (ou 3 se fose o caso). 
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

DO CURSO 
 
 
Elementos transversais 
A «Historia da filosofía», pola súa propia natureza, é unha materia marcadamente interdisciplinar. Ao 
longo do seu desenvolvemento conecta, en maior ou menor grao, co resto das materias que integran as 
diversas modalidades do bacharelato, particularmente: Historia, Historia da Arte, Lingua castelá, Lingua 
galega, Física, Matemáticas, Latín e Grego. 
 Seguindo o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, no seu artigo 10, presentamos e 
concretamos os elementos tranversais que pretendemos desenvolver na materia de «Historia da 
filosofía» durante o curso. 
 O Departamento considera que todas as materias ao seu cargo deben facilitar que o alumnado 
comprenda a realidade na que viven, e que sexan quen de asimilar coñecementos para interpretala e 
tomar decisións conscientes e sen prexuízos, como cidadáns. Tamén deben servir para que adquiran 
sensibilidade ante os retos do presente e desenvolvan unha actitude crítica e responsable respecto aos 
problemas presentados, unha actitude solidaria na defensa da liberdade, os dereitos humanos, os valores 
democráticos e a construción da paz. 
 O proceso de ensinanza da «Historia da filosofía», como a do resto das materias asignadas a este 
Departamento, pretende potenciar certas actitudes e hábitos que permitan ao alumnado a educación en 
cinco valores esenciais: 
—O respecto, que entendemos en catro sentidos complementarios: 

—Respecto a un mesmo a través da autoestima, a honestidade, o aprecio da propia dignidade, a 
valoración do esforzo persoal, a capacidade para aceptar os erros e para superar as dificultades. 
—Respecto aos demais a través da empatía, da escoita e o diálogo, e da resolución pacífica de 
conflitos. 
—Respecto ás culturas tanto nas súas diferentes mentalidades como nos seus costumes e hábitos, e 
no seu patrimonio material ou inmaterial. 
—Respecto aos seres vivos e á natureza a través da comprensión do valor e dignidade de todas as 
especies, e da colaboración para evitar o deterioro medioambiental. 

—A responsabilidade ou aceptación das consecuencias dos actos morais, que intentaremos desenvolver 
en tres sentidos complementarios: 

—Responsabilidade nas tarefas personais, coa aceptación crítica das consecuencias do traballo e 
coa implicación no desenvolvemento da materia. 
—Responsabilidade nas tarefas colectivas, coa participación en proxectos en grupo nos que será 
preciso o cumprimento dos compromisos contraídos, e coa toma de postura razoada, honesta e 
crítica nos posibles conflitos e dilemas morais que se presenten. 
—Responsabilidade respecto da sociedade, coa aceptación crítica das normas básicas de civismo, o 
desenvolvemento crítico do papel social de cidadanía, e a colaboración no desenvolvemento 
sustentable do planeta. 

—A xustiza como respecto a cinco dereitos fundamentais nunha sociedade democrática e nun estado de 
dereito: 

—Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia machista, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de 
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 
—Dereito á educación. 
—Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
—Dereito á liberdade. 
—Dereito ao pluralismo de ideas, costumes, valores e comportamentos. 

—A solidariedade coas minorías e coas persoas en situacións de necesidade, de minusvalía, ou de 
exclusión social. 
—A creatividade que fomentaremos a través da motivación para a busca de solucións novidosas, 
personais e alternativas a todos os problemas presentados. 
 
Actividades en relación co Proxecto Lector 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en cumprimento do 
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disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, nesta materia traballaranse distintos elementos 
transversais de carácter instrumental, un dos cales fai fincapé na adopción de medidas para estimular o 
hábito da lectura e mellorar a capacidade de expresarse correctamente en público. 
 A materia de «Historia da filosofía» para 2º de bac. esixe a asimilación e transmisión de ideas e 
informacións. Así, pois, o coidado na precisión dos termos, no encadeamento adecuado das ideas ou na 
expresión verbal das relacións fará efectiva a contribución desta materia ao desenvolvemento da 
competencia en comunicación lingüística, en particular no relativo á expresión e comprensión lectoras. O 
dominio da terminoloxía específica permitirá, ademais, comprender en profundidade o que outros 
expresan sobre ela.   
 O uso sistemático do debate pretende contribuír tamén ao desenvolvemento desta competencia, 
porque esixe exercitarse na escoita, na exposición e na argumentación. Da mesma maneira, o feito de 
comunicar e defender, con argumentos e datos, ideas e opinións, respectando en todo momento a visión 
do contrario, é imprescindible para lograr os obxectivos relacionados cunha visión crítica das distintas 
situacións analizadas, o que fomentará o uso da linguaxe, tanto verbal como escrita.  
 O dominio e o progreso nas competencias lingüísticas nas súas catro dimensións de comunicación 
oral, (1) escoitar e (2) falar, e comunicación escrita, (3) ler e (4) escribir, será constantemente exercitada 
no desenvolvemento da materia e será comprobada e avaliada constantemente no proceso de ensino. 
 O Departamento presenta as accións previstas en relación co desenvolvemento das  competencias 
lingüísticas repartidas en dous apartados: 
1. Fomento da lectura: 

—Lectura, estruturación, comprensión e recensión de textos relevantes. 
—Lecturas recomendadas.  
—Realización de tarefas de investigación baseadas na lectura de documentos. 
—Lectura de instrucións escritas durante o proceso de ensino. 
—Lectura, en voz alta ou en silencio, durante as sesións de clase. 

2. Práctica da expresión oral:  
—Exposicións ante o grupo, tanto individuais como en grupo. 
—Debates e discusións, organizados ou espontáneos. 
—Interaccións orais en grupo. 
—Dramatizacións. 

 O Departamento dedicará o tempo preciso para que o alumnado aprenda, asimile, desenvolva e 
mellora estas técnicas. 
 Os textos obrigatorios para «Historia da filosofía» son os que o grupo de traballo da materia 
elixiu para as ABAU. Os seus autores son: Platón, Aristóteles, Agostiño de Hipona, Tomé de Aquino, 
Descartes, Locke, Hume, Kant, Marx, Nietzsche e Ortega y Gasset. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO 

 
 
Tendo en conta as instrucións das autoridades educativas respecto aos protocolos covid-19, o 
Departamento non contempla para este curso a realización de ningún tipo de actividade complementaria 
ou extraescolar para o alumnado das materias ao seu cargo. Pero estamos abertos a calquera posibilidade 
que poida xurdir durante o curso, como adoitou suceder en cursos pasados, neste caso en función das 
variacións da pandemia e das instrucións que as autoridades educativas nos vaian dando. 
 
 
 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA 

 
 
Os mecanismos que o Departamento contempla para a modificación da programación didáctica en 
función dos resultados académicos e procesos de mellora preséntanse unificados para todas as materias 
ao seu cargo, e están centrados en catro aspectos: 
 
1. Asimilación e seguimento dos contidos por parte do alumnado. 
2. Temporalización e secuenciación de contidos. 
3. Cantidade e efectividade dos procedementos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
4. Materiais e recursos didácticos. 
 
 No caso de detectarse erros significativos, variaranse durante o curso pero sempre 
consensuándoo co alumnado e consignándoo nas actas do Departamento. As variacións recolleranse logo 
na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica para o curso seguinte. 
 Se se trata de elementos de mellora que non afectan gravemente ao proceso de ensino e 
aprendizaxe, consignaranse na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica 
para o curso seguinte. 
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1. REFERENCIA CURSO-ÁREA 

 
 
De acordo á Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) e ao Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015), axustándoas á situación excepcional creada pola 
pandemia do covid-19 tal e como se indica nas "Instrucións polas que se incorporan a 
declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 174 bis do 28-08-
2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 
22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021" na súa versión do 31/08/2020, o Departamento de Filosofía 
presenta a programación didáctica da materia «Antropoloxía social e cultural» como materia de libre 
configuración autonómica de elección para o centro, optativa para 2º de bac. en todas as súas 
modalidades. 
 
 
 

2. INTRODUCIÓN 
 
 
Presentamos, por quinto curso consecutivo, e daquela considerándoa xa como unha materia consolidada 
no Centro, a programación didáctica da materia de «Antropoloxía social e cultural» baseándonos, como 
xa fixemos nos cursos pasados, na da materia de «Antropoloxía» que se impartiu neste Centro até hai 
seis cursos como materia optativa en todas as modalidades de 1º de bac. 
 Entendemos a que a antropoloxía social e cultural é o eixo da antropoloxía. Centrándose no 
estudo das culturas tradicionais e dos seus estilos de vida, introducimos o alumnado na comprensión das 
regras sociais en toda a súa variedade e complexidade, alternando a visión teórica coa maior concreción 
práctica posible. 
 Consideramos a materia de antropoloxía como unha oportunidade de ofrecer ao alumnado unha 
visión reflexiva sobre a estrutura e historia da súa cultura en relación coa estrutura e historia doutras 
culturas. A materia intentará orientar o alumnado nun mundo en proceso de globalización, 
identificándoo como cidadán, ao tempo, dunha pequena comunidade, dunha nación, dun estado, e do 
mundo. Nese sentido, un dos eixos do desenvolvemento da materia será o estudo e investigación da 
cultura galega, ao tempo tradicional e moderna, rural e urbana, de costa e de interior. 
 A materia proporciona unha perspectiva ampla e desprexuizada sobre a natureza humana e a súa 
construción en sociedade, que pretende liberar ao alumnado dos dogmatismos e do etnocentrismo. 
 Ao tratarse dunha materia de libre configuración autonómica de elección para o centro, optativa 
para 2º de bac. en todas as súas modalidades, foi o Departamento de filosofía o encargado de decidir o 
currículo. Dadas as poucas sesións das que dispoñemos —dúas sesións por semana para un total de 
aproximadamente sesenta sesións no curso—, mantemos a división do currículo en tres bloques que 
avantan en complexidade e penetración do fenómeno da diversidade cultural desde a relación co medio 
como base da vida social, até a organización social da mentalidade, pasando pola estrutura social. 
 Partindo da necesidade de ofrecer ao alumnado un equilibrio entre o teórico e o práctico, 
enfocamos a materia de forma que todo contido teórico sexa reflexo, ou ben teña un inmediato reflexo, 
en experiencias prácticas. Queremos que o alumnado investigue, que se implique no proceso de 
ensinanza e aprendizaxe, queremos espertar a súa curiosidade, motivar a súa reflexión, dirixir a súa 
sorpresa e abraio, activar e desenvolver a súa autonomía e encirrar a súa iniciativa. 
 Para este curso 2021-2022 non presentamos axustes relevantes, dando así, por fin, certa 
continuidade á programación. 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Seguindo o esencial do indicado no Decreto 86/2015, presentamos aquí a contribución xeral da 
materia «Antropoloxía social e cultural» ao desenvolvemento das competencias clave do currículo. 
Ordenámolas de maior a menor presenza nos estándares da materia: 
 
—Competencia en comunicación lingüística (CCL). A materia permite mellorar no alumnado tanto a 
exposición dun pensamento rigoroso e claro, escrito e oral, como o diálogo frutífero coas demais persoas 
e baseado na argumentación, na tolerancia, no respecto, e no aprecio ás opinións ben fundamentadas. 
Traballarémola a través de debates, análises de casos antropolóxicos, exposicións orais e escritas, etc. 
—Conciencia e expresións culturais (CCEC). A materia obriga, pola súa propia esencia, a coñecer e 
reflexionar sobre a conciencia e as expresións culturais que nos fan ser o que somos. 
—Competencias sociais e cívicas (CSC). Estas competencias son o obxectivo esencial e final da materia, a 
súa razón de ser. Inevitablemente desenvolve un estudo da orixe da vida social, e provoca constantes 
reflexións sobre a vida social, en toda a súa variedade e riqueza, e sobre o papel social e cívico do ser 
humano. 
—Sentido de iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE). A materia enfócase de xeito esencialmente 
práctico, polo que motiva á acción, á creación e á toma de iniciativas, desenvolvendo en todos os casos o 
espírito emprendedor. 
—Competencia dixital (CD). Na metodoloxía da materia fomentaremos no alumnado o uso das novas 
tecnoloxías baixo as dúas facetas de información e comunicación. 
—Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). A antropoloxía 
social e cultural ten como tema de estudo fundamental a historia e sentido social da tecnoloxía, e das 
cosmovisións e teorías científicas que formen parte da mentalidade das diversas culturas. E para a súa 
correcta asimilación son precisos coñecementos de modelos estatísticos matemáticos. 
—Competencia de aprender a aprender (CAA). Maniféstase na obriga intrínseca da materia para xerar 
marcos de sentido progresivamente complexos, globais e enriquecedores que nos permitan tratar coa 
realidade humana e social desde as súas orixes até as súas estruturas. 
 
 
Táboa do perfil competencial da materia 
 

Competencias 
Número de estándares que se traballan en cada 

competencia 
(Total de estándares: 21) 

Tanto por cento 

CCL 21 24,71% 
CCEC 21 24,71% 
CSC 20 23,53% 

CSIEE 7 8,23% 
CD 7 8,23% 

CMCCT 5 5,88% 
CAA 4 4,71% 
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4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 

DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
 
4.1. Relación de contidos da materia por bloque, unidades e temas 
 

CONTIDOS DA MATERIA 
Bloque I: As bases da antropoloxía social e cultural 

Unidade 1: A antropoloxía como ciencia 
Temas: Natureza da antropoloxía: etimoloxía; obxecto de estudo; a actitude antropolóxica. Polas da antropoloxía. Clasificación da antropoloxía 
como ciencia. Os métodos da antropoloxía: traballo de campo; etnografía; perspectiva EMIC e perspectiva ETIC. Socialización: cultura e 
características innatas do ser humano. 
Unidade 2: A relación co medio 
Temas: Os problemas sociais básicos: relación co medio e reprodución. Antropoloxía da alimentación. Antropoloxía da vivenda. Antropoloxía 
da vestimenta. Antropoloxía das actividades de traballo e da técnica. 

Bloque II: A estrutura social 
Unidade 3: A organización social da reprodución 
Temas: A evolución da ordenación social sexual. A formación social do xénero. Patriarcado e sumisión feminina. O matrimonio, tipos de 
matrimonio, institucións relacionadas co matrimonio. Modo de elección de consorte: endogamia, exogamia, sistemas abertos. A familia: tipos de 
familia por relación; tipos de familia por localización. O parentesco: relacións de consanguinidade, relacións de afinidade. 
Unidade 4: A estrutura social 
Temas: Estratificación social. O status social e os roles. Os procesos sociais de formación da personalidade. Os grupos sociais. 
Unidade 5: Festas, ritos e cerimonias 
Temas: Festas: cíclicas ou estacionais, patronais, relixiosas, laicas... Ritos: ritos agrícolas (solsticios e equinocios, a colleita, a chuvia...), ritos de 
paso (nacemento, pubertade, matrimonio, morte), de perdón, de agradecemento, de purificación e liberación, de iniciación... 

Bloque III: A organización social da mentalidade 
Unidade 6: A organización social da interpretación da realidade 
Temas: Mito e relixión. Maxia e bruxería. Os sistemas racionais: filosofía e ciencia. A medicina tradicional: sanadores, enfermidades físicas e 
psíquicas, remedios naturais e psíquicos. Toponimia e organización do espazo. A organización social do tempo. 
Unidade 7: A organización social da conduta ética e política 
Temas: A organización social da ética: os valores, as normas e as sancións (espontáneas: fama, respecto, cortesía, rexoubeo, burla, etc.; 
organizadas: ás leis). A organización social do poder político: dominación e de sometemento; relacións de poder; a evolución do poder político. 
Unidade 8: Folclore 
Temas: Tradición oral: lingua, lendas, expresións populares, refráns, seres do imaxinario popular. Tradición técnica: artesanía e arte. Tradición 
musical: cantigas e bailes. 
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4.2. Estándares en relación coas competencias clave 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Bloque I: As bases da antropoloxía social e cultural 

ASCB1.1.1 
Identifica e distingue, de xeito claro e razoado, as características, obxecto, método e 
técnicas dos estudos antropolóxicos e o obxecto de estudo das ramas da antropoloxía. 

CCL / CCEC / CMCCT 

ASCB1.1.2 
Define e concreta con precisión o concepto de cultura e a diferenza entre o innato e o 
adquirido, de forma abstracta e a través de textos e aplicacións a casos particulares. 

CSC / CCL / CCEC 

ASCB1.1.3 Distingue na análise de casos antropolóxicos as perspectivas EMIC e ETIC. CSC / CCL / CCEC 
ASCB1.1.4 Recoñece e describe o carácter social do ser humano. CSC / CCL / CCEC 

ASCB1.2.1 
Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
formas culturais de alimentación, vivenda, vestimenta, traballo e técnica. 

CSC / CCL / CD / CCEC / 
CMCCT 

ASCB1.2.2 
Analiza casos antropolóxicos relacionados coa alimentación, vivenda, vestimenta, traballo e 
técnica distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CAA / CSIEE / 
CCEC / CMCCT 

Bloque II: A estrutura social 

ASCBB2.1.1 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
as relacións sexuais, o matrimonio, a organización familiar e as relacións de parentesco nas 
súas diferentes formas en diferentes culturas, e identifica e distingue, de xeito claro e 
razoado, os mecanismos culturais de reprodución. 

CSC / CCL / CD / CCEC 

ASCBB2.1.2 
Analiza e describe os sistemas terminolóxicos sobre matrimonio, familia e parentesco, 
utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

CSC / CCL / CD / CCEC 

ASCBB2.1.3 
Analiza casos antropolóxicos relacionados coa sexualidade, o matrimonio, a familia e o 
parentesco distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CAA / CSIEE / 
CCEC 

ASCBB2.1.4 
Identifica, define e concreta con precisión os mecanismos de formación social do xénero, e 
reflexiona e debate, con fundamento e sentido crítico, sobre o fenómeno do machismo 
relacionándoo coa evolución cultural e co seu entorno. 

CSC / CCL / CSIEE / CCEC / 

ASCBB2.2.1 
Identifica e distingue, de xeito claro e razoado, a estratificación social, o status social, a 
formación e clasificación dos grupos sociais, e os procesos sociais de formación da 
personalidade. 

CSC / CCL / CCEC 

ASCBB2.2.2 
Analiza casos antropolóxicos relacionados coa coa estrutura social distinguindo as 
perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CAA / CSIEE / 
CCEC 

ASCBB2.3.1 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
as características culturais de diferentes festas, ritos e cerimonias, relacionándoas coa súa 
función, temporalidade e marco cultural, especialmente as relacionadas coa cultura 
tradicional galega. 

CSC / CCL / CD / CCEC 

ASCBB2.3.2 
Analiza casos antropolóxicos relacionados con festas, ritos e cerimonias distinguindo as 
perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CAA / CSIEE / 
CCEC 

Bloque III: A organización social da mentalidade 

ASCBB3.1.1 
Define, analiza e describe con precisión o que significa un sistema cultural mítico, relixioso 
e científico de interpretación da realidade. 

CSC / CCL / CCEC / CMCCT 

ASCBB3.1.2 
Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
mitoloxía e relixión. 

CSC / CCL / CD / CCEC 

ASCBB3.2.1 
Define, analiza e describe con precisión a formación social da conduta ética e política, 
identificando as evolucións históricas, e analiza casos antropolóxicos relacionados con eses 
temas, distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CCEC 

ASCBB3.2.2 
Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
sistemas de valores e éticos en diferentes culturas. 

CSC / CCL / CD / CCEC 

ASCBB3.2.3 
Identifica, define e concreta con precisión os mecanismos culturais de organización do 
poder, e reflexiona e debate, con fundamento e sentido crítico, sobre o fenómeno das 
xefaturas e o estado. 

CSC / CCL / CSIEE / CCEC 

ASCBB3.3.1 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios audiovisuais, información relevante sobre 
fenómenos folclóricos (lingüísticos, artísticos, artesanais, lúdicos...) en diferentes culturas, 
especialmente na cultura tradicional galega, e analiza casos antropolóxicos relacionados 
con eses temas, distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

CSC / CCL / CD / CCEC / 
CMCCT 

ASCBB3.3.2 
Identifica, define e concreta con precisión ás relacións entre lingua e mentalidade social, e 
reflexiona e debate, con fundamento e sentido crítico sobre esa cuestión, especialmente en 
relación co caso do plurilingüísmo en Galicia. 

CSC / CCL / CSIEE / CCEC 
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5. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 
O Departamento asume os obxectivos xerais do bacharelato que presenta o Decreto 86/2015, e precisa 
os obxectivos específicos da materia: 
 
5.1. Obxectivos xerais do bacharelato (artigo 26 do devandito decreto): 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 
e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 
e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
5.2. Obxectivos específicos da materia: 
a) Adquirir unha comprensión global do humano.  
b) Coñecer, comprender e asumir as diferenzas entre os seres humanos e valorar a súa importancia para 
a supervivencia da especie nun mundo cada vez máis intercomunicado. 
c) Adquirir unha visión do ser humano como ser social, atendendo á súa dimensión biolóxica e 
fundamentalmente cultural. 
d) Coñecer, analizar e comprender os procesos que conforman a natureza e a cultura humanas. 
e) Adoptar, fronte ao feito da diversidade cultural e biolóxica, unha perspectiva integradora, que supere o 
etnocentrismo e matice calquera relativismo, e que posibilite o recoñecemento libre de prexuízos e a 
relación responsable coas outras persoas. 
f) Fomentar actitudes de tolerancia que faciliten o diálogo entre as culturas. 
g) Valorar as achegas desde variadas perspectivas, como facilitadoras das claves que permiten realizar a 
conexión e a interpretación crítica dos diferentes materiais antropolóxicos. 
h) Coñecer a especificidade dos estudos antropolóxicos, familiarizarse cos seus métodos de traballo 
específicos e aplicalos ao estudo do contorno próximo, a fin de mellorar o coñecemento e valorar o 
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patrimonio cultural de Galicia. 
i) Formar unha cidadanía reflexiva, lúcida, participativa, respectuosa das institucións democráticas e con 
habilidades prácticas na resolución dos problemas específicos desas sociedades. 
l) Desenvolver a capacidade do alumnado para xustificar e defender racional e razoablemente a súa 
autonomía, a súa dignidade e os seus dereitos nun contexto en vías de globalización. 
m) Achegar ao alumnado enfoques plurais e contrastados que permitan albiscar saídas aos problemas 
que afectan a convivencia humana así como a aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes 
asuntos para bloquear o recurso á violencia e á guerra, fomentando a paz e a seguridade global e local.  
n) Transferir os coñecementos adquiridos á análise dos problemas fundamentais do mundo actual co fin 
de comprender as súas causas e implicarse activamente nas súas solucións. 
ñ) Impulsar no alumnado o valor da indagación e a reflexión argumentada para descubrir prexuízos, 
xerar claridade respecto aos obxectivos e ao sentido da vida, resistir a presión arbitraria das persoas en 
situación de poder, atopar puntos de encontro entre posicións diferentes, humanizar as persoas coas que 
convivimos.  
o) Encirrar a reflexión do alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na 
produción filosófica desde as súas orixes, ao tempo que dar visibilidade ao pensamento filosófico na 
muller. 
p) Axudar a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da dominación e a vontade de 
poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. 
q) Espertar no alumnado o interese polas demais persoas, estimular a empatía para imaxinar os 
problemas que lles afectan e crear a capacidade para se emocionar moralmente. 
 Todos estes obxectivos resúmense no obxectivo final de formar persoas autónomas e críticas, 
sociais e racionais, creativas e prudentes, donas de si e respectuosas coas demais persoas. 
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6. CONCRECIÓN, PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE AVALIABLE, DA TEMPORALIZACIÓN, 
DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA 

SUPERAR A MATERIA, E DOS PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

LISTADO DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
TIPO SIGNIFICADO 

Procedemento 1 (P1) Probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Instrumento 1 (I1) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Procedemento 2 (P2) Probas orais de argumentación e debate 
Instrumento 2 (I2) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de argumentación e debate 
Procedemento 3 (P3) Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test 
Instrumento 3 (I3) Rexistro cuantitativo das probas con preguntas tipo test 
Procedemento 4 (P4) Probas teóricas de comprensión e redacción 
Instrumento 4 (I4) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas teóricas de comprensión e redacción 
Procedemento 5 (P5) Probas de análise de casos antropolóxicos 
Instrumento 5 (I5) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de análise de casos antropolóxicos 
 
 

Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque I: As bases da antropoloxía social e cultural 
ASCB1.1.1. Identifica e distingue, de xeito claro e 

razoado, as características, obxecto, método e 

técnicas dos estudos antropolóxicos e o obxecto de 

estudo das ramas da antropoloxía 

Identifica e distingue o esencial das características, 

obxecto, método e técnicas dos estudos antropolóxicos e 

o obxecto de estudo das ramas da antropoloxía. 

X X X P3, I3, P4, I4 

ASCB1.1.2. Define e concreta con precisión o 

concepto de cultura e a diferenza entre o innato e o 

adquirido, de forma abstracta e a través de textos e 

aplicacións a casos particulares. 

Define e concreta o esencial do concepto de cultura e a 

diferenza entre o innato e o adquirido, de forma 

abstracta e a través de textos e aplicacións a casos 

particulares. 

X X X P3, I3, P4, I4, P5, I5 

ASCB1.1.3. Distingue na análise de casos 

antropolóxicos as perspectivas EMIC e ETIC. 

Distingue na análise de casos antropolóxicos rasgos 

relevantes das perspectivas EMIC e ETIC. 
X X X P1, I1, P5, I5 

ASCB1.1.4. Recoñece e describe o carácter social do 

ser humano. 

Recoñece e describe algúns rasgos relevantes do 

carácter social do ser humano. 
X X X P3, I3, P4, I4, P5, I5 

ASCB1.2.1. Busca e expón oralmente, apoiándose en 

medios audiovisuais, información relevante sobre 

formas culturais de alimentación, vivenda, 

vestimenta, traballo e técnica. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre formas culturais de 

alimentación, vivenda, vestimenta, traballo e técnica. 

X   P1, I1 

ASCB1.2.2. Analiza casos antropolóxicos 

relacionados coa alimentación, vivenda, vestimenta, 

traballo e técnica distinguindo as perspectivas EMIC 

e ETIC. 

Analiza casos antropolóxicos relacionados coa 

alimentación, vivenda, vestimenta, traballo e técnica 

distinguindo rasgos relevantes das perspectivas EMIC e 

ETIC. 

X   P1, I1, P5, I5 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque II: A estrutura social 
ASCBB2.1.1. Busca e expón oralmente, apoiándose 

en medios audiovisuais, información relevante sobre 

as relacións sexuais, o matrimonio, a organización 

familiar e as relacións de parentesco nas súas 

diferentes formas en diferentes culturas, e identifica 

e distingue, de xeito claro e razoado, os mecanismos 

culturais de reprodución. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre as relacións sexuais, o 

matrimonio, a organización familiar e as relacións de 

parentesco nas súas diferentes formas en diferentes 

culturas, e identifica e distingue aceptablemente os 

mecanismos culturais de reprodución. 

 X  P1, I1 

ASCBB2.1.2. Analiza e describe os sistemas 

terminolóxicos sobre matrimonio, familia e 

parentesco, utilizando as tecnoloxías da información 

e da comunicación. 

Analiza e describe elementos dos sistemas 

terminolóxicos sobre matrimonio, familia e parentesco, 

utilizando as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 X X 
P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

ASCBB2.1.3. Analiza casos antropolóxicos 

relacionados coa sexualidade, o matrimonio, a 

familia e o parentesco distinguindo as perspectivas 

EMIC e ETIC. 

Analiza casos antropolóxicos relacionados coa 

sexualidade, o matrimonio, a familia e o parentesco  

distinguindo rasgos relevantes das perspectivas EMIC e 

ETIC. 

 X  P1, I1, P5, I5 

ASCB2.1.4. Identifica, define e concreta con precisión 

os mecanismos de formación social do xénero, e 

reflexiona e debate, con fundamento e sentido 

crítico, sobre o fenómeno do machismo 

relacionándoo coa evolución cultural e o seu entorno. 

Identifica, define e concreta o esencial dos mecanismos 

de formación social do xénero, e reflexiona e debate, 

con certo fundamento, sobre o fenómeno do machismo. 

 X X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 
ASCB2.2.1. Identifica e distingue, de xeito claro e 

razoado, a estratificación social, o status social, a 

formación e clasificación dos grupos sociais, e os 

procesos sociais de formación da personalidade. 

Identifica e distingue o esencial da estratificación social, 

o status social, a formación e clasificación dos grupos 

sociais, e os procesos sociais de formación da 

personalidade. 

 X X 

ASCB2.2.2. Analiza casos antropolóxicos 

relacionados coa coa estrutura social distinguindo as 

perspectivas EMIC e ETIC. 

Analiza casos antropolóxicos relacionados coa coa 

estrutura social distinguindo rasgos relevantes das 

perspectivas EMIC e ETIC. 

 X  P1, I1, P5, I5 

ASCB2.3.1. Busca e expón oralmente, apoiándose en 

medios audiovisuais, información relevante sobre as 

características culturais de diferentes festas, ritos e 

cerimonias, relacionándoas coa súa función, 

temporalidade e marco cultural, especialmente as 

relacionadas coa cultura tradicional galega. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre as características 

culturais de diferentes festas, ritos e cerimonias, 

relacionándoas nalgún sentido coa súa función, 

temporalidade e marco cultural, especialmente as 

relacionadas coa cultura tradicional galega. 

X X X P1, I1 

ASCB2.3.2. Analiza casos antropolóxicos 

relacionados con festas, ritos e cerimonias 

distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

Analiza casos antropolóxicos relacionados con festas, 

ritos e cerimonias distinguindo rasgos relevantes das 

perspectivas EMIC e ETIC. 

X X X P1, I1, P5, I5 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque III: A organización social da mentalidade 
ASCB3.1.1. Define, analiza e describe con precisión o 

que significa un sistema cultural mítico, relixioso e 

científico de interpretación da realidade. 

Define, analiza e describe o esencial do que significa un 

sistema cultural mítico, relixioso e científico de 

interpretación da realidade. 

  X P3, I3, P4, I4 

ASCB3.1.2. Busca e expón oralmente, apoiándose en 

medios audiovisuais, información relevante sobre 

mitoloxía e relixión. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre mitoloxía e relixión. 
  X P1, I1 

ASCB3.2.1. Define, analiza e describe con precisión a 

formación social da conduta ética e política, 

identificando as evolucións históricas, e analiza casos 

antropolóxicos relacionados con eses temas, 

distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

Define, analiza e describe o esencial da organización 

social da conduta ética e política, identificando rasgos 

das evolucións históricas, e analiza casos antropolóxicos 

relacionados con eses temas, distinguindo rasgos 

relevantes das perspectivas EMIC e ETIC. 

  X P3, I3, P4, I4 

ASCB3.2.2. Busca e expón oralmente, apoiándose en 

medios audiovisuais, información relevante sobre 

sistemas de valores e éticos en diferentes culturas. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre sistemas de valores e 

éticos en diferentes culturas. 

  X P1, I1 

ASCB3.2.3. Identifica, define e concreta con 

precisión a organización cultural do poder, e 

reflexiona e debate, con fundamento e sentido 

crítico, sobre o fenómeno das xefaturas e o estado. 

Identifica, define e concreta o esencial da organización 

cultural do poder, e reflexiona e debate, con certo 

fundamento, sobre o fenómeno das xefaturas e o estado. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

ASCB3.3.1. Busca e expón oralmente, apoiándose en 

medios audiovisuais, información relevante sobre 

fenómenos folclóricos (lingüísticos, artísticos, 

artesanais, lúdicos...) en diferentes culturas, 

especialmente na cultura tradicional galega, e analiza 

casos antropolóxicos relacionados con eses temas, 

distinguindo as perspectivas EMIC e ETIC. 

Busca e expón oralmente, apoiándose en medios 

audiovisuais, información sobre fenómenos folclóricos 

(lingüísticos, artísticos, artesanais, lúdicos...) en 

diferentes culturas, especialmente na cultura 

tradicional galega, e analiza casos antropolóxicos 

relacionados con eses temas, distinguindo rasgos 

relevantes das perspectivas EMIC e ETIC. 

  X P1, I1 

ASCB3.3.2. Identifica, define e concreta con 

precisión ás relacións entre lingua e mentalidade 

social, e reflexiona e debate, con fundamento e 

sentido crítico sobre esa cuestión, especialmente en 

relación co caso do plurilingüísmo en Galicia. 

Identifica, define e concreta o esencial das relacións 

entre lingua e mentalidade social, e reflexiona e debate, 

con certo fundamento sobre esa cuestión, 

especialmente en relación co caso do plurilingüísmo en 

Galicia. 

  X P2, I2, P3, I3, P4, I4 
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7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
 
O Departamento usará os seguintes criterios de cualificación (CC): 
 
CC1: Cualificarase por bloques. A cualificación de cada bloque será o resultado da acumulación de 
cualificacións, sobre 10 puntos totais, que se ofrecerán nas diferentes probas. 
CC2: Cada bloque terá unha cualificación segundo os procedementos e tantos por cento que expoñemos 
na seguinte táboa (no caso de que a marcha do curso fixese conveniente ou obrigara a eliminar algunha 
proba, sempre por causas xustificadas, as cualificacións extrapolaríanse ao 100%). No bloque III, será o 
alumnado, unha vez coñecidos e experimentados os procedementos e intrumentos de avaliación dos 
dous primeiros bloques, quen escollerá entre as dúas opcións que sinalamos: 
 

Bloque Procedemento de avaliación (P) 
Tanto por cento de 

valor no bloque 

Número  
mínimo e 
máximo 

de probas 

Bloque I 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 60 % 1/3 
Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P3) 

20 % 1 
Probas teóricas de comprensión e redacción (P4) 
Probas de análise de casos antropolóxicos (P5) 20 % 1/2 

Bloque II 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 60 % 1/3 
Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P3) 

20 % 1 
Probas teóricas de comprensión e redacción (P4) 
Probas de análise de casos antropolóxicos (P5) 20 % 1/2 

Bloque III 
Opción 1 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 60 % 1/3 

Probas orais de argumentación e debate (P2) 20 % 1/2 

Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P3) 
20 % 1 

Probas teóricas de comprensión e redacción (P4) 
Bloque III 
Opción 2 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 100 % 1/2 

 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos tres 
bloques cadrada co enteiro máis próximo. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 7 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 8, as cualificacións que superen o 8 en alomenos tres décimas, cadraranse co 9, e as 
cualificacións que superen o 9 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 10. Con este criterio 
pretendemos compensar a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias 
aritméticas. 

CC4: A materia considerarase superada cando na avaliación ordinaria final o alumnado obteña 
alomenos o 45% da puntuación ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o 
curso, sempre que en ningún bloque obtivera menos do 30% desa puntuación. 
CC5 (proba de recuperación final): No caso de non cumprir con CC4, o alumnado terá a 
posibilidade de presentarse a unha proba de recuperación final. Esta proba farase os derradeiros días 
lectivos do curso. A proba poderá incluír cuestións semellantes ás usadas durante o curso nas probas 
recollidas nos procedementos de avaliación como P3, P4 e P5, e a súa estrutura poñerase en 
coñecemento do alumnado con alomenos unha semana de antelación. 

CC5.1: Na proba de recuperación final recuperaranse todos os bloques nos que a puntuación 
ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o curso sexa inferior ao 30%. 
CC5.2: Se se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
desenvolvidos durante o curso e algún bloque ten unha puntuación inferior ao 30%, recuperanse só 
eses bloques. 
CC5.3: Se non se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
desenvolvidos durante o curso débense recuperar todos os bloques suspensos. 
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CC5.4: A cualificación definitiva do alumnado que faga esta proba final de recuperación obterase 
usando as cualificacións da proba de recuperación en substitución das cualificacions dos bloques 
recuperados para facer unha nova media que non pode ser inferior á media previa do curso. 
Atendendo a isto, o alumnado implicado no proceso de recuperación final que o desexe pode non 
facer a recuperación dalgún bloque a condición de conservar a cualificación suspensa previa ao 
facer a nova media. No caso de que a nova media sexa alomenos dun 4,5 o alumnado superará a 
materia. No caso contrario, non a superará.  
CC5.5: Para evitar o agravio comparativo co alumnado que conseguiu superar a materia durante o 
curso sen precisar a proba de recuperación final, a nova cualificación media conseguida polo 
alumnado fará media á súa vez coa cualificación media previa á proba de recuperación final, non 
puidendo ser inferior ao 5 se se cumpren as condicións do CC5.4. 

 
Proba extraordinaria de xuño 
A proba extraordinaria de xuño poderá incluír cuestións semellantes ás usadas durante o curso nas 
probas recollidas nos procedementos de avaliación como P3, P4 e P5 e a súa estrutura poñerase en 
coñecemento do alumnado ao final do curso ordinario. 
 Superará a materia o alumnado que consiga o 45% da puntuación ofrecida na proba. 
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Anexo 7: CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Ao propoñer este Departamento varias probas para a súa avaliación e cualificación, consideramos 
oportuno especificar os criterios que se seguirán en cada caso: 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS EXPOSICIÓNS 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Resta até o 100% do total Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Resta até o 100% do total 
Restarase por toda lectura de información non xustificada. No caso de que a 

exposición sexa gravada valorarase polo ton, que non debe parecer lido 
Material usado 0/20% do total Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación dos compañeiros 0/40% do total Sumarase polo carácter didáctico para o resto do alumnado 
Cantidade de información 0/20% do total Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/20% do total Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 
Orixinalidade formal 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" —5%/—10% do total 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" —10%/—20% do total 
20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" —20%/—30% do total 
30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" —30%/—50% do total 
50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" —50%/—70% do total 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" —70%/—100% do total 
% do tempo que sobra Puntos que se restan  

Pasarse do tempo sen razón 
xustificada resta 0,1 puntos 
por cada 10% do tempo que 
se sobrepase desde o 20% 

Sen penalización 
até 1' 12" de máis. 
A partir de aí -0,1 
puntos cada 36" 

Sen penalización 
até 1' de máis. A 
partir de aí -0,1 
puntos cada 30" 

Sen penalización 
até 48" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 24" 

Sen penalización 
até 36" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 18" 

 

 
BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 20' 15' 10' 8' 
5%-10% 18'/19 13' 30"/14' 15" 9'/9' 30" 7' 12"/7' 36" —5%/—10% do total 

10%-20% 16'/18' 12'/13' 30'' 8'/9' 6' 24"/7' 12" —10%/—20% do total 
20%-30% 14'/16' 10' 30"/12' 7'/8' 5' 36"/6' 24" —20%/—30% do total 
30%-50% 10'/14' 7' 30''/10' 30'' 5'/7' 4'/5' 36" —30%/—50% do total 
50%-70% 5' 20''/10' 4'/7' 30" 2' 40"/5' 2' 24"/4' —50%/—70% do total 

menos do 70% menos de 5' 20'' menos de 4' menos de 2' 40'' menos de 2' 24" —70%/—100% do total 
% do tempo que sobra Puntos que se restan  

Pasarse do tempo sen razón 
xustificada resta 0,1 puntos 
por cada 10% do tempo que 
se sobrepase desde o 20% 

Sen penalización 
até 4' de máis. A 
partir de aí -0,1 
puntos cada 2' 

Sen penalización 
até 3' de máis. A 
partir de aí -0,1 

puntos cada 1' 30" 

Sen penalización 
até 2' de máis. A 
partir de aí -0,1 
puntos cada 1' 

Sen penalización 
até 1' 36" de máis. 
A partir de aí -0,1 
puntos cada 48" 

 

 
Criterio de cualificación dos debates (P2) 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN DO DEBATE 
Tipo de intervención Puntuación 

Erros na argumentación, saírse do tema, lectura inxustificada, interromper, desbotar a quenda 0/—20% 
Opinión sen base, irrelevante ou que repita algo xa dito sen engadir nada 0% 

Opinión argumentada, ben artellada e nova no debate 10%/20% puntos 
Argumentación fundamentada en datos adicionais relevantes e ben asimilados 10%/40% puntos 
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Criterios de cualificación das probas test (P3) 
As probas test do curso combinaranse sempre con probas de comprensión e redacción. As probas test 
constarán de dez enunciados relacionados cos contidos implicados e nas que haberá que indicar se son 
verdadeiras (V) ou falsas (F). Repartirán sempre 0,5 puntos segundo o seguinte criterio: 10 acertos, 0,5 
pts.; 9 acertos, 0,4 pts.; 8 acertos, 0,3 pts.; 7 acertos, 0,2 pts.; 6 acertos, 0,1 pts.; menos de 6 acertos, 0 
pts. 
 
Criterios de cualificación das probas teóricas de comprensión e redacción (P4) 
As probas escritas de comprensión e redacción combinaranse sempre con probas test (P3) e constarán de 
varias preguntas. As respostas cualificaranse con 0,5 puntos cada unha segundo o seguinte criterio de 
cualificación: Na cualificación valorarase a cantidade e corrección da información, a orde e coherencia, a 
corrección na redacción, e a orixinalidade. Poderá restarse, da cualificacion de cada resposta, até 0,05 
puntos por faltas de ortografía e até 0,05 puntos, adicionais, por incorreccións sintácticas, en cada 
resposta. 
 
Criterios de cualificación das probas de análise de casos antropolóxicos (P5) 
As probas de análise de casos antropolóxicos do curso requiren contestar, a partir dunha información 
antropoloxicamente relevante sobre unha cultura tradicional, a cinco preguntas. 
 O criterio de cualificación será o seguinte: cada resposta baseada en explicacións ETIC, correcta, 
completa e ben redactada poderá cualificarse cun máximo de 0,4 puntos para un total de 2 puntos. Na 
cualificación valorarase a cantidade e corrección dos datos que recollades da información suministrada 
nas clases máis a recollida por vós, a orde e coherencia da presentación, a corrección na redacción, e a 
orixinalidade. Poderá restarse da cualificacion total final até 0,2 puntos por faltas de ortografía e 0,2 
puntos, adicionais, por incorreccións sintácticas. Cada resposta sen contestar, moi incompleta ou errada 
por falta de esforzo resta 0,2 puntos. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
O Departamento realizará unha avaliación, unificada para as materias ao seu cargo, do desenvolvemento 
da programación entre o alumnado. A avaliación realizarase, loxicamente, nos derradeiros días curso, 
usando dous cuestionarios, un para avaliar o proceso de ensino e outro para avaliar a práctica docente. 
Os resultados, comentados, incluiranse na memoria final de curso. 
 A escala para a valoración será numérica, do 1 ao 4, sendo o 1 a valoración máis negativa e o 4 a 
valoración máis positiva. 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO ESCALA 
1 2 3 4 

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     
2 Conseguiuse un desenvolvemento dos coñecementos do alumnado na materia     
3 Conseguiuse unha avaliación correcta e coherente do proceso de ensino do alumnado     
4 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do esforzo individual do alumnado no proceso de ensino     
5 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do traballo colaborativo do alumnado no proceso de ensino     
6 Conseguiuse motivar ao alumnado para desenvolver o proceso de ensino     
7 Conseguiuse implicar ao alumnado no proceso de ensino     
8 Contouse co apoio e implicación das familias no proceso de ensino do alumnado     
9 Mantívose un contacto periódico coas familias do alumando por parte dos docentes da materia     

10 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
11 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
12 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     
* NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE ESCALA 
1 2 3 4 

1 Conseguiuse un desenvolvemento coherente da programación didáctica nas clases     
2 Cumpriuse coa temporalización no desenvolvemento das clases     
3 Conseguiuse un correcto aproveitamento do material e dos recursos didácticos     
4 Foron efectivas as estratexias metodolóxicas utilizadas     
5 Conseguiuse o desenvolvemento previsto das capacidades cognitivas do alumnado     
6 Conseguiuse unha adecuada motivación do alumnado     
7 Conseguiuse a implicación do alumnado no proceso de ensino e aprendizaxe     
8 Conseguiuse combinar adecuadamente o traballo individual e colaborativo do alumnado     
9 Conseguiuse un grao adecuado de atención á diversidade     

10 Conseguiuse un grao adecuado de desenvolvemento dos elementos transversais     
11 Conseguiuse un correcto aproveitamento das TIC no proceso de ensino e aprendizaxe     
12 Conseguiuse un coñecemento claro dos criterios de avaliación por parte do alumnado     
13 Conseguíronse aplicar os criterios de avaliación de forma clara e coherente para o alumnado     
14 Conseguiuse unha correcta relación entre os criterios de avaliación e os obxectivos didácticos     
15 Conseguiuse unha correcta relación entre o proceso de avaliación e as capacidades do alumnado     
16 Conseguíuse a implicación do alumnado no proceso de avaliación     
17 Conseguiuse un correcto equillibrio entre os instrumentos e o proceso de avaliación     
18 Conseguiuse eficacia nos programas de apoio, reforzo e recuperación     
 
  



  

45 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 

 
9. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA 

ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS, DESEÑO DA 
AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE 

ADOPTARÁN EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
 
 
O Departamento presenta, unificada para as materias ao seu cargo, os procedementos para acreditar 
coñecementos previos, o deseño da avaliación inicial e as medidas que se adoptarán en función dos 
resultados. 
 
Avaliación inicial e procedementos para acreditar coñecementos previos 
Nos tres primeiros días do curso comprobaranse os coñecementos previos do alumnado a través dun 
cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado e dunha proba de avaliación inicial. 
 Primeiro farase un cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado. Realizarase de forma 
oral e con cada grupo da materia, seguindo criterios estatísticos. Nese cuestionario preguntarase polos 
hábitos de lectura, escritura e diálogo, polo consumo audiovisual, polos medios TIC á súa disposición, e 
polas capacidades TIC. 
 A proba de avaliación inicial dividirase en dúas partes que intentarán valorar os coñecementos 
previos e o nivel de desenvolvemento de técnicas que se usarán durante o resto do curso na materia: 
—vinte preguntas test que incidirán nos contidos teóricos que se desenvolverán ao longo do curso 
—unha pregunta de resposta breve para coñecer a motivación do alumnado 
 
Medidas que se adoptarán en función dos resultados 
Como reforzo para o alumnado que presente problemas iniciais tanto nos aspectos teóricos como no uso 
das técnicas o Departamento propón tres medidas: 
1. A atención individualizada servirá para resolver os principais problemas detectados. Se os problemas 
están na comprensión teórica ou na redacción, o profesor presentará material e exercicios que permitan 
ao alumnado achegarse aos obxectivos. Se os problemas están na motivación, o profesor traballará 
estratexias para incorporar ao alumno ao ritmo de traballo do grupo. 
2. O traballo de colaboración do alumnado con mellor nivel con aquel que amose problemas para 
conseguir os niveis esixibles de competencia serve para resolver os problemas tanto de comprensión, 
redacción ou elaboración de comentarios de texto, como de motivación ou de capacidade de traballo. O 
propósito é que ese alumnado cun mellor coñecemento e maior destreza á hora de afrontar as cuestións e 
técnicas da materia sirva de guía ao seu compañeiro ou compañeira intentando que esa axuda non sexa 
unha carga para o alumnado de mellor nivel senón unha forma de mellorar o seu rendemento. 
3. Dada a novidade en parte das técnicas empregadas polos procedementos de avaliación desta materia, 
o Departamento proporá clases adicionais voluntarias durante os recreos para reforzar a competencia 
neste tipo de probas ao alumnado con dificultades. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 
O Departamento presenta as chamadas «Medidas de atención á diversidade» (do alumnado) unificadas 
para todas as materias ao seu cargo: 
 
1. Como medida de catalogación da diversidade, propoñemos unha avaliación frecuente que comece a 
efectuarse, como é preceptivo, no mesmo inicio do curso. 
2. Propoñemos unha organización do curso, a partir da catalogación dos niveis de diversidade, no que o 
alumnado con mellor adaptación axude e colabore co que menos adaptación presente á materia e ás súas 
esixencias. Deste xeito, o alumnado convírtese en protagonista do proceso de atención á diversidade. 
3. Como medida de atención ao alumnado que manifeste un grao especialmente elevado de 
coñecementos ou de madureza intelectual, con respecto ao nivel medio do grupo, propoñemos unha 
atención paralela que permita proporcionarlles lecturas de obras adecuadas ao temario, co obxectivo de 
fomentar a colaboración coas tarefas docentes a través da exposición de unidades didácticas na aula, 
sempre dirixido polo profesor, que ademais colaboraría na preparación desa exposición. 
4. Como medida de atención alumnado que manifeste retraso con respecto ao nivel medio do grupo 
serán, así mesmo, atendidos individualmente segundo as súas dificultades. Se radican na comprensión 
teórica, o profesor presentará material complementario que permita achegarse aos obxectivos básicos. Se 
as dificultades están nas actividades prácticas, o profesor aumentará o grao de colaboración na escolla do 
material e na preparación e/ou exposición desas actividades. 
5. Como medida de atención ao alumnado que se incorpore ao curso unha vez comezado, analizaremos 
cada situación individual en base aos informes da titoría e do Departamento de Orientación. En función 
deses informes propoñemos unha avaliación individualizada e exhaustiva, a través dunha entrevista 
persoal, para determinar o grao de competencia tanto nos contidos como nas técnicas usadas na materia. 
Deseguido, o profesor informará ao alumnado implicado, a partir da programación oficial, de todos os 
aspectos da materia que sexan relevantes. Despois de todo isto, o alumnado implicado pasaría a 
atenderse segundo as medidas que detallamos no punto anterior, o 4 (ou 3 se fose o caso). 
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

DO CURSO 
 
 
Elementos transversais 
A «Antropoloxía social e cultural» caracterízase pola súa inevitable transversalidade, axudando ao 
alumnado a fixar e relacionar diversos coñecementos que foi asimilando durante o proceso académico: 
Filosofía, Bioloxía, Economía, Linguas, Historia, Arte, Tecnoloxía, Ciencias, etc. 
 O Departamento considera que todas as materias ao seu cargo deben facilitar que o alumnado 
comprenda a realidade na que viven, e que sexan quen de asimilar coñecementos para interpretala e 
tomar decisións conscientes e sen prexuízos, como cidadáns. Tamén deben servir para que adquiran 
sensibilidade ante os retos do presente e desenvolvan unha actitude crítica e responsable respecto aos 
problemas presentados, unha actitude solidaria na defensa da liberdade, os dereitos humanos, os valores 
democráticos e a construción da paz. 
 O proceso de ensinanza da «Antropoloxía social e cultural», como a do resto das materias 
asignadas a este Departamento, pretende potenciar certas actitudes e hábitos que permitan ao alumnado 
a educación en cinco valores esenciais: 
—O respecto, que entendemos en catro sentidos complementarios: 

—Respecto a un mesmo a través da autoestima, a honestidade, o aprecio da propia dignidade, a 
valoración do esforzo persoal, a capacidade para aceptar os erros e para superar as dificultades. 
—Respecto aos demais a través da empatía, da escoita e o diálogo, e da resolución pacífica de 
conflitos. 
—Respecto ás culturas tanto nas súas diferentes mentalidades como nos seus costumes e hábitos, e 
no seu patrimonio material ou inmaterial. 
—Respecto aos seres vivos e á natureza a través da comprensión do valor e dignidade de todas as 
especies, e da colaboración para evitar o deterioro medioambiental. 

—A responsabilidade ou aceptación das consecuencias dos actos morais, que intentaremos desenvolver 
en tres sentidos complementarios: 

—Responsabilidade nas tarefas personais, coa aceptación crítica das consecuencias do traballo e 
coa implicación no desenvolvemento da materia. 
—Responsabilidade nas tarefas colectivas, coa participación en proxectos en grupo nos que será 
preciso o cumprimento dos compromisos contraídos, e coa toma de postura razoada, honesta e 
crítica nos posibles conflitos e dilemas morais que se presenten. 
—Responsabilidade respecto da sociedade, coa aceptación crítica das normas básicas de civismo, o 
desenvolvemento crítico do papel social de cidadanía, e a colaboración no desenvolvemento 
sustentable do planeta. 

—A xustiza como respecto a cinco dereitos fundamentais nunha sociedade democrática e nun estado de 
dereito: 

—Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia machista, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de 
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 
—Dereito á educación. 
—Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
—Dereito á liberdade. 
—Dereito ao pluralismo de ideas, costumes, valores e comportamentos. 

—A solidariedade coas minorías e coas persoas en situacións de necesidade, de minusvalía, ou de 
exclusión social. 
—A creatividade que fomentaremos a través da motivación para a busca de solucións novidosas, 
personais e alternativas a todos os problemas presentados. 
 
Actividades en relación co Proxecto Lector 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en cumprimento do 
disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, nesta materia traballaranse distintos elementos 
transversais de carácter instrumental, un dos cales fai fincapé na adopción de medidas para estimular o 
hábito da lectura e mellorar a capacidade de expresarse correctamente en público. 
 A materia de «Antropoloxía social e cultural» para 2º de bac. esixe a asimilación e transmisión de 
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ideas e informacións. Así, pois, o coidado na precisión dos termos, no encadeamento adecuado das ideas 
ou na expresión verbal das relacións fará efectiva a contribución desta materia ao desenvolvemento da 
competencia en comunicación lingüística, en particular no relativo á expresión e comprensión lectoras. O 
dominio da terminoloxía específica permitirá, ademais, comprender en profundidade o que outros 
expresan sobre ela.   
 O uso sistemático do debate pretende contribuír tamén ao desenvolvemento desta competencia, 
porque esixe exercitarse na escoita, na exposición e na argumentación. Da mesma maneira, o feito de 
comunicar e defender, con argumentos e datos, ideas e opinións, respectando en todo momento a visión 
do contrario, é imprescindible para lograr os obxectivos relacionados cunha visión crítica das distintas 
situacións analizadas, o que fomentará o uso da linguaxe, tanto verbal como escrita.  
 O dominio e o progreso nas competencias lingüísticas nas súas catro dimensións de comunicación 
oral, (1) escoitar e (2) falar, e comunicación escrita, (3) ler e (4) escribir, será constantemente exercitada 
no desenvolvemento da materia e será comprobada e avaliada constantemente no proceso de ensino. 
 O Departamento presenta as accións previstas en relación co desenvolvemento das  competencias 
lingüísticas repartidas en dous apartados: 
1. Fomento da lectura: 

—Lectura, estruturación, comprensión e recensión de textos relevantes. 
—Lecturas recomendadas.  
—Realización de tarefas de investigación baseadas na lectura de documentos. 
—Lectura de instrucións escritas durante o proceso de ensino. 
—Lectura, en voz alta ou en silencio, durante as sesións de clase. 

2. Práctica da expresión oral:  
—Exposicións ante o grupo, tanto individuais como en grupo. 
—Debates e discusións, organizados ou espontáneos. 
—Interaccións orais en grupo. 
—Dramatizacións. 

 O Departamento dedicará o tempo preciso para que o alumnado aprenda, asimile, desenvolva e 
mellora estas técnicas. 
 As lecturas suxeridas para «Antropoloxía social e cultural» son: 
—Arsuaga, Juan Luis; Martínez, Ignacio: La especie elegida, Temas de Hoy, Madrid, 1998 
—Barley, Nigel: El antropólogo inocente, Anagrama, Barcelona, 1989. 
—Harris, Marvin: Jefes, cabecillas, abusones, Alianza, Madrid, 1993. 
—Scheurmann, Erich: Os papalagi. Discursos de Tuiavii de Tiavea. Versión na rede 
—Gondar, Marcial: Romeiros do alén. Antropoloxía da morte en Galicia, Xerais, Vigo, 1993. 
—Cocho, Federico: O Carnaval en Galicia, Xerais, Vigo, 1992 
—Davis, Flora: La comunicación no verbal, Alianza. Madrid. 1988 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO 

 
 
Tendo en conta as instrucións das autoridades educativas respecto aos protocolos covid-19, o 
Departamento non contempla para este curso a realización de ningún tipo de actividade complementaria 
ou extraescolar para o alumnado das materias ao seu cargo. Pero estamos abertos a calquera posibilidade 
que poida xurdir durante o curso, como adoitou suceder en cursos pasados, neste caso en función das 
variacións da pandemia e das instrucións que as autoridades educativas nos vaian dando. 
 
 
 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA 

 
 
Os mecanismos que o Departamento contempla para a modificación da programación didáctica en 
función dos resultados académicos e procesos de mellora preséntanse unificados para todas as materias 
ao seu cargo, e están centrados en catro aspectos: 
 
1. Asimilación e seguimento dos contidos por parte do alumnado. 
2. Temporalización e secuenciación de contidos. 
3. Cantidade e efectividade dos procedementos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
4. Materiais e recursos didácticos. 
 
 No caso de detectarse erros significativos, variaranse durante o curso pero sempre 
consensuándoo co alumnado e consignándoo nas actas do Departamento. As variacións recolleranse logo 
na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica para o curso seguinte. 
 Se se trata de elementos de mellora que non afectan gravemente ao proceso de ensino e 
aprendizaxe, consignaranse na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica 
para o curso seguinte. 
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1. REFERENCIA CURSO-ÁREA 

 
 
De acordo á Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 
(LOMCE) e ao Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG Núm. 120 do luns, 29 de xuño de 2015), axustándoas á situación excepcional creada pola 
pandemia do covid-19 tal e como se indica nas «Instrucións polas que se incorporan a 
declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 174 bis do 28-08-
2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 
22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021» na súa versión do 31/08/2020, o Departamento de Filosofía 
presenta, a programación didáctica da materia «Filosofía» como materia troncal para 1º de bac. en todas 
as súas modalidades. 
 
 
 

2. INTRODUCIÓN 
 
 
Presentamos esta programación didáctica, asentada xa a experiencia da aplicación da LOMCE en 1º de 
bac., para axeitar e unificar os contidos e metodoloxías que o Departamento de Filosofía utiliza para 
desenvolver as tarefas de aprendizaxe entre o alumnado, tomando como base os cambios e melloras 
realizadas os pasados cursos. 
 Reiteramos a consideración que faciamos na programación, os cursos pasados, de que non nos 
parece en absoluto que o temario que presenta o Decreto 86/2015, con oitenta e seis estándares, se poida 
desenvolver cabalmente nas aproximadamente noventa sesións por curso das que dispoñemos. 
 A materia de «Filosofía» para 1º de bac. pretende dar continuidade á materia optativa do mesmo 
nome para 4º da E.S.O. e servir de introdución a certos aspectos da materia de «Historia da filosofía», 
materia de opción do bloque de materias troncais para 2º de bac. na modalidade de humanidades e 
ciencias sociais. En calquera caso, tendo en conta que só esta materia de «Filosofía» para 1º de bac. é 
obrigatoria para o alumnado, debe centrarse no obxectivo prioritario de contribuír ao desenvolvemento 
integral do alumnado, entendendo que reflexionarán sobre as súas propias crenzas, ideas e conviccións a 
través das da cultura que os envolve e forma. 
 A «Filosofía» para 1º de bac. presenta un temario disperso e demasiado ambicioso, centrado no 
intento de achegar ao alumnado os esforzos do ser humano por comprender a realidade e o propio ser 
humano. Por iso entendemos que o proceso de ensinanza e aprendizaxe debe compensar os aspectos 
teóricos e prácticos, entendéndoo como un diálogo con eses esforzos humanos que construíron a 
mentalidade e a cultura que hoxe compartimos. 
 Para este curso 2021-2022 non presentamos axustes relevantes, dando así, por fin, certa 
continuidade á programación. 
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3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
Seguindo o esencial do indicado no Decreto 86/2015, presentamos aquí a contribución xeral da 
materia «Filosofía» para 1º de bac. ao desenvolvemento das competencias clave do currículo. 
Ordenámolas de maior a menor presenza nos estándares da materia: 
 
—Competencias sociais e cívicas (CSC). Estas competencias son o obxectivo esencial e final da materia, a 
súa razón de ser. O estudo da orixe, estrutura e condicións da vida social provoca constantes reflexións 
sobre o papel do ser humano na sociedade, sobre a compoñente cívica que ese papel require e sobre o 
significado e valor da condición de cidadán nun estado de dereito. 
—Conciencia e expresións culturais (CCEC). O percorrido da filosofía polos seus temas e pola súa historia 
brinda acceso, ao cabo, a un panorama de teorías, pensadores, correntes, ideas, argumentos, críticas e 
preguntas que conforman a trama onde se viñeron tecendo a conciencia e as expresións culturais que nos 
fan ser o que somos. 
—Competencia en comunicación lingüística (CCL). Intentaremos que o proceso de ensino e aprendizaxe 
da materia permita mellorar no alumnado tanto a exposición dun pensamento rigoroso e claro, escrito e 
oral, como o diálogo frutífero coas demais persoas, sempre baseado no aprecio ás opinións ben 
fundamentadas, na argumentación, e na tolerancia e o respecto ás discrepancias. Traballarémolo a través 
de debates, argumentacións espontáneas, análises de textos relevantes, diálogos, exposicións orais e 
escritas, etc. 
—Competencia de aprender a aprender (CAA). Maniféstase na obriga intrínseca da filosofía de xerar 
marcos de sentido cada vez máis complexos, globais e enriquecedores que nos permitan tratar cunha 
realidade plástica, multifacética e omniabarcante, realidade que provoca en nós a moi humana sensación 
de admiración. A materia no seu conxunto debe motivar o alumnado para aprender a aprender, 
competencia básica para a adquisición do amor ao saber, o que constitúe un eixe paradigmático para 
afrontar a vida e o mundo, dotando ao alumnado de valiosos apeiros para, desde a iniciativa persoal, 
formalo como persoa. 
—Competencia matemática e competencias básica en ciencia e tecnoloxía (CMCT). A filosofía 
desenvólvese como coñecemento en coordinación coas ciencias e a tecnoloxía coas que na orixe formou 
unha unidade. 
—Sentido de iniciativa e o espírito emprendedor (CSIEE). A materia enfócase á acción, á creación e á 
innovación, a tomar iniciativas e emprender. O mesmo saber require atrevemento, ousadía, iniciativa, 
como nos lembra Kant. 
—Competencia dixital (CD). Na metodoloxía da materia fomentaremos no alumnado o uso das novas 
tecnoloxías baixo as dúas facetas de información e comunicación. 
 
Táboa do perfil competencial da materia 
 

Competencias 
Número de estándares que se traballan en cada 

competencia 
(Total de estándares: 87) 

Tanto por cento 

CSC 29 33,3 % 
CCEC 20 23 % 
CCL 19 21,8 % 
CAA 12 13,8 % 

CMCCT 12 13,8 % 
CSIEE 8 9,2 % 

CD 6 6,9 % 
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4. RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE 

DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 
 
 
O Decreto 86/2015 presenta os contidos da materia divididos en seis bloques, o primeiro centrado nos 
contidos transversais. O Departamento presenta unha reordenación xustificada dos contidos que 
compoñen eses bloques. 
 
4.1. Relación de contidos oficiais da materia por bloque e temas 
 

CONTIDOS OFICIAIS DA MATERIA 
Bloque I: Contidos transversais 

B1.1. Textos filosóficos e pertencentes a outras ramas do saber relacionados coas temáticas filosóficas estudadas. 
B1.2. Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica e de discursos orais, manexando as regras básicas da retórica e a argumentación. 
B1.3. Uso dos procedementos de traballo intelectual (incluíndo os das tecnoloxías da información e da comunicación) adecuados á filosofía, en 
especial a asimilación e o uso rigoroso do léxico relacionado cos temas filosóficos estudados. 

Bloque II: O saber filosófico 
B2.1. Filosofía: sentido, necesidade e historia. 
B2.2. Saber racional. Explicación prerracional: mito e maxia. Explicación racional: razón e sentidos. 
B2.3. Funcións e vixencia da filosofía. 
B2.4. Disciplinas teórico-prácticas do saber filosófico. 
B2.5. Racionalidade teórica e práctica 
B2.6. O saber filosófico a través da súa historia. Características da filosofía. 

Bloque III: O coñecemento 
B3.1. Teoría do coñecemento. 
B3.2. Graos e ferramentas do coñecer: razón, entendemento e sensibilidade. 
B3.3. Abstracción. 
B3.4. Problemas implicados no coñecer: posibilidades, límites e intereses; o irracional. 
B3.5. Problema filosófico do coñecemento. 
B3.6. A verdade como propiedade das cousas. A verdade como propiedade do entendemento: coherencia e adecuación. 
B3.7. Algúns modelos filosóficos de explicación do coñecemento e o acceso á verdade. 
B3.8. Filosofía, ciencia e tecnoloxía. Filosofía da ciencia. 
B3.9. Obxectivos e instrumentos da ciencia. 
B3.10. Método hipotético-dedutivo. 
B3.11. Investigación científica na modernidade e na época contemporánea: das matemáticas e a técnica como ferramentas de coñecemento e 
interpretación fundamentais á reformulación dos conceptos clásicos. 
B3.12. Técnica e tecnoloxía: saber e praxe. 
B3.13. Reflexións filosóficas sobre o desenvolvemento científico e tecnolóxico: o problema da indución 
B3.14. Visión aristotélica do quefacer científico 
B3.15. Relación entre filosofía e ciencia. 

Bloque IV: A realidade 
B4.1. A metafísica como explicación teórica da realidade. 
B4.2. Pregunta polo ser como punto de partida da Filosofía. Platón fronte a Aristóteles. 
B4.3. Interrogación metafísica sobre a verdadeira realidade: problema da aparencia e a realidade. 
B4.4. Pregunta pola orixe e a estrutura do real. 
B4.5. Caracterización da realidade: cambio ou permanencia, substancialismo estático fronte ao devir. Esencialismo e existencialismo. 
B4.6. Necesidade de categorizar racionalmente o real. 
B4.7. Cosmovisións científicas sobre o universo. A filosofía da natureza como admiración filosófica pola natureza. 
B4.8. Paradigma cualitativo organicista: universo aristotélico. 
B4.9. Universo máquina: visión mecanicista na Modernidade. Supostos epistemolóxicos do modelo heliocéntrico: procura das leis universais 
dun universo infinito. Determinismo, regularidade, conservación, economía e continuidade. 
B4.10. Visión contemporánea do Universo. 
B4.11. Reencontro da filosofía e a física na teoría do caos. 
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Bloque V: O ser humano desde a filosofía 

B5.1. A reflexión filosófica sobre o ser humano e o sentido da existencia: antropoloxía filosófica. 
B5.2. Implicacións filosóficas da evolución. Filosofía e bioloxía. 
B5.3. A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese e de construción da identidade propia humana. 
B5.4. Visión grega. Heroe homérico: concepto socrático. Dualismo platónico. Animal racional e político aristotélico. Materialismo e 
individualismo helenista. 
B5.5. Pensamento medieval: creación á imaxe divina; nova concepción do corpo e a alma, da morte e da liberdade. 
B5.6. Renacemento: antropocentrismo e humanismo. 
B5.7. Modernidade e século XIX: razón, emocións e liberdade. 
B5.8. O ser humano na filosofía contemporánea. 
B5.9. Visións filosóficas orientais: budismo, taoísmo e hinduísmo. 
B5.10. Algunhas claves sobre o sentido da existencia humana. 
B5.11. Cuestión do sentido, a esencia e a existencia, o eu, a liberdade, a morte, o destino, o azar, a historia e a necesidade de transcendencia. 
B5.12. Reflexión filosófica sobre o corpo. 
B5.13. Teorías filosóficas sobre a relación entre mente e corpo. 

Bloque VI: A racionalidade práctica 
B6.1. Orixe da ética occidental: Sócrates fronte aos sofistas. 
B6.2. A ética como reflexión sobre a acción moral: carácter, conciencia e madureza moral 
B6.3. Principais teorías sobre a moral humana. 
B6.4. Procura da felicidade. 
B6.5. A boa vontade: Kant. 
B6.6. A xustiza como virtude ético-política. 
B6.7. Relativismo e universalismo moral. 
B6.8. Fundamentos filosóficos do Estado. 
B6.9. Principais interrogantes da filosofía política. 
B6.10. A xustiza segundo Platón. 
B6.11. O convencionalismo nos sofistas. 
B6.12. Realismo político: Maquiavelo. 
B6.13. Contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. 
B6.14. A paz perpetua de Kant. 
B6.15. Fundamentos filosóficos do capitalismo no século XIX. John Stuart Mill. Alienación e ideoloxía segundo Marx. 
B6.16. Disputa política entre Popper e a escola de Frankfurt. 
B6.17. Función do pensamento utópico. 
B6.18. Legalidade e lexitimidade. 
B6.19. Capacidade simbólica. E. Cassirer. 
B6.20. Creatividade. H. Poincaré. 
B6.21. Estética filosófica: función e características. 
B6.22. A arte como instrumento de comprensión e expresión simbólica da realidade. 
B6.23. A estética filosófica e a capacidade simbólica do ser humano. A realidade desde a arte, a literatura e a música. 
B6.24. Relación da arte coa ética, co coñecemento e coa técnica. 
B6.25. Sentimento, experiencia e xuízo estético. Beleza. Creación artística e sociedade. Abstracción artística e pensamento metafísico. A arte 
como xustificación ou como crítica da realidade. 
B6.26. Filosofía e arte. Filosofía e literatura. Filosofía e música. 
B6.27. Retórica, argumentación e lóxica: a comunicación desde a filosofía. 
B6.28. Importancia da comunicación e a súa relación coa linguaxe, a verdade e a realidade. 
B6.29. Lóxica proposicional. 
B6.30. Retórica e composición do discurso 
B6.31. Argumentación: regras e ferramentas do diálogo e a demostración de argumentos. 
B6.32. Filosofía da linguaxe: o problema filosófico dos conceptos universais e o erro argumentativo da xeneralización apresurada. 
B6.33. A filosofía e a empresa como proxecto racional. 
B6.34. O modo metafísico de preguntar para deseñar un proxecto vital e de empresa. 
B6.35. Os procesos de cuestionamento e a importancia da definición de obxectivos. 
B6.36. Proceso de análise racional do conxunto e elementos dun sistema, e da orde racional da estrutura lóxica dun proxecto, vital e empresarial. 
B6.37. Importancia do diálogo e da defensa argumentativa de proxectos, fins e medios. 
B6.38. Deseño dun proxecto vital e laboral. Papel da Estética no desenvolvemento do pensamento creativo e innovador. 
B6.39. Importancia da ética para establecer o sistema de valores no traballo. 
B6.40. Razón crítica en tanto que reguladora da acción humana. 
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4.2. Relación de contidos reordenados da materia por bloque, unidades e temas 
Expoñemos agora a reordenación dos contidos que propón este Departamento, renovada para este curso 
nos dous primeiros bloques, para facer minimamente viable e cabal a súa presentación ao alumnado. 
 O Departamento propón a división clásica dos contidos en bloques e unidades. 
 No que respecta á división en bloques propoñemos, en beneficio do alumnado e da didáctica da 
materia, que os seis bloques se reduzan a tres para axeitar os contidos aos tres trimestres naturais e ás 
tres avaliacións nas que se divide o curso. 
 No que respecta á división en unidades, reducímolas o máximo posible sen eliminar contidos 
(como logo se detallará), e unificando aquelas que a xuízo do Departamento son susceptibles de selo por 
contido, e respectando por riba de todo a coherencia do seu desenvolvemento. A reducción de unidades 
simplifica a asimilación do alumnado ao simplificar a estruturación dos contidos, e facilita a tarefa de 
secuenciar e dar coherencia a unha materia de por si bastante heteroxenea e demasiado ambiciosa nos 
contidos. 
 Como xa avantamos, esta reducción de unidades non leva aparellada ningunha reducción de 
contidos. Detallamos agora, malia o intrincado que poida resultar, a correspondencia entre os contidos 
presentados polo Decreto 86/2015 e os que nós propoñemos. 
 

CONTIDOS REORDENADOS DA MATERIA 
Bloque I: Instrumentos do pensamento 

Unidade 1: Linguaxe e comunicación. 
Temas oficiais aos que corresponde: varios do Bloque VI, o B6.19, B6.28 e B6.32 
Unidade 2: O pensamento lóxico. 
Temas oficiais aos que corresponde: varios do Bloque VI, o B6.27, e B6.29 a B6.31, ambos os dous incluídos. 

Bloque II: Filosofía teórica 
Unidade 3: As formas do coñecemento humano 
Temas oficiais aos que corresponde: o Bloque II completo e a segunda parte dos temas do Bloque III, do B3.8 ao B3.15, ambos os dous incluídos. 
Unidade 4: Ontoloxía, epistemoloxía e antropoloxía filosófica 
Temas oficiais aos que corresponde: os Bloques IV e V completos, a primeira parte dos temas do Bloque III: do B3.1 ao B3.7, ambos os dous 
incluídos. 

Bloque III: Filosofía práctica 
Unidade 5: A moralidade humana e a análise ética 
Temas oficiais aos que corresponde: os primeiros contidos do Bloque VI, do B6.1 ao B6.7, ambos os dous incluídos, e os dous derradeiros temas 
dos Bloque VI, B6.39 e B6.40 
Unidade 6: A organización política da sociedade 
Temas oficiais aos que corresponde: algúns temas do Bloque VI, do B6.8 ao B6.18, ambos os dous incluídos. 
Unidade 7: Filosofía aplicada 
Temas oficiais aos que corresponde: varios temas do Bloque VI, do B6.20 ao B6.26, ambos os dous incluídos, e do B6.33 ao B6.38 ambos os dous 
incluídos. 
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4.3. Estándares en relación coas competencias clave 
(seguindo a reordenación proposta en 4.2) 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Contidos transversais 

FIB1.1.1. 
Analiza de xeito crítico textos pertencentes a pensadores destacados, identifica problemas, 
teses, argumentacións e solucións, relaciona os problemas propostos co estudado na unidade 
e coas achegas doutros filósofos, teorías, correntes e pólas 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 
analizados. 

CCL / CSC 

FIB1.3.1. 
Selecciona e sistematiza a información obtida persoalmente, usando as posibilidades das 
novas tecnoloxías. 

CD / CSC 

FIB1.3.2. 
Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprende o significado, aplícaos con rigor e 
organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e outros procedementos 
de comprensión filosófica. 

CAA 

FIB1.4.1. 
Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., amosando a 
comprensión dos eixos conceptuais estudados 

CAA 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque I: Instrumentos do pensamento. Unidade 1: Linguaxe e comunicación 
FIB6.8.1.1 Explica as teses fundamentais de E. Cassirer sobre a capacidade simbólica humana. CCEC 

FIB6.13.1.2 
Coñece e manexa con rigor conceptos como símbolo, comunicación, linguaxe formal, entre 
outros. 

CCL 

1Repartido entre a unidade 1 e a unidade 7 // 2Repartido entre a unidade 1 e a unidade 2 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Bloque I: Instrumentos do pensamento. Unidade 2: O pensamento lóxico 

FIB6.13.1.1 
Coñece e manexa con rigor conceptos como lóxica, xuízo lóxico, razoamento, demostración, 
discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio, dispositio, argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, negociación, persuasión e concepto universal, entre outros. 

CCL 

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados. CAA 
FIB6.15.1. Comprende e explica a estrutura e o estilo da retórica e da argumentación. CCL 

FIB6.15.2. 
Coñece a estrutura e a orde do discurso, e escribe breves discursos retóricos establecendo 
coherentemente a exposición e a argumentación. 

CCL 

FIB6.16.1. 
Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as súas propias teses mediante as regras 
e as ferramentas da argumentación. 

CSIEE / CSC 

FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha falacia. CAA 

FIB6.16.3. 
Analiza e comenta textos breves e significativos sobre a arte da retórica e a argumentación de 
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores contemporáneos. 

CCEC 

1Repartido entre a unidade 1 e a unidade 2 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque II: Filosofía teórica. Unidade 3: As formas do coñecemento humano 

FIB2.1.1 
Recoñece as preguntas e os problemas da filosofía desde a súa orixe, comparando coa 
formulación doutros saberes (científico ou teolóxico). 

CAA 

FIB2.1.2 Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos saberes prerracionais. CCEC / CSC 

FIB2.2.1. 
Identifica, relaciona e distingue as vertentes práctica e teórica da filosofía, e as diferentes 
ramas. 

CAA / CSC 

FIB2.3.1. Recoñece os principais problemas filosóficos característicos de cada etapa cultural europea. CCEC 

FIB2.3.2. 
Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas das correntes filosóficas do pensamento 
occidental. 

CCL 

FIB2.4.1. 
Comprende e usa con rigor conceptos filosóficos (razón, sentidos, mito, logos, arché, 
necesidade, continxencia, causa, existencia, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, 
dogmatismo, etc.) 

CCL 

FIB2.5.1. 
Le e analiza de xeito crítico fragmentos breves de textos significativos sobre a orixe da 
explicación racional e sobre as funcións e características do pensamento filosófico que 
identifiquen as problemáticas filosóficas formuladas. 

CCL 

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

CMCCT 

FIB3.4.2. 
Constrúe unha hipótese científica, identifica os seus elementos e razoa a orde do proceso de 
saber. 

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 

FIB3.5.1. 
Extrae conclusións razoadas sobre a inquedanza humana por transformar e dominar a 
natureza, así como das consecuencias desta actuación, e participa de debates acerca das 
implicacións da tecnoloxía na realidade social. 

CMCCT / CSC 

FIB3.6.1. 
Analiza fragmentos de textos breves e significativos de pensadores como Aristóteles, Popper, 
Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, etc. 

CMCCT 

FIB3.7.1. 
Identifica e reflexiona argumentadamente sobre problemas comúns á filosofía e a ciencia 
como o problema dos límites e as posibilidades do coñecemento, a cuestión da obxectividade 
e a verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc. 

CMCCT 

FIB3.7.2. 
Investiga e selecciona información solvente en internet, sobre as problemáticas citadas, e 
realiza un proxecto de grupo sobre algunha temática que afonde na interrelación entre a 
filosofía e a ciencia. 

CD / CSC 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 
Bloque II: Filosofía teórica. Unidade 4: Ontoloxía, epistemoloxía e antropoloxía filosófica 

FIB4.1.1. 
Coñece o que é a metafísica e usa a abstracción para comprender os seus contidos e a súa 
actividade, razoando sobre eles. 

CAA 

FIB4.2.1. 
Describe as principais interpretacións metafísicas e os problemas que suscita o coñecemento 
metafísico da realidade. 

CCEC 

FIB4.2.2. 

Comprende e utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 
aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, necesidade, 
continxencia, transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, espiritualismo, 
existencialismo ou esencialismo, entre outros. 

CCL 

FIB4.2.3. 
Realiza unha análise crítica ante teorías metafísicas diverxentes de interpretación da 
realidade. 

CAA 

FIB4.2.4. 

Analiza e comprende fragmentos de textos breves e significativos sobre as problemáticas 
metafísicas que presenta a realidade, de pensadores como Platón, Aristóteles, Descartes, 
Marx, Nietzsche, etc., comparando e establecendo semellanzas e diferenzas entre os 
enfoques, e disertando coherentemente sobre as posturas históricas. 

CAA 

FIB4.3.1. 
Explica e compara dúas das grandes cosmovisións do Universo: o paradigma organicista 
aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

CMCCT 

FIB4.3.2. 
Describe os caracteres esenciais das interpretacións relativista e cuántica contemporáneas da 
realidade, explicando as implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres. 

CMCCT 

FIB4.3.3. 

Usa con rigor termos epistemolóxicos e científicos como cosmovisión, paradigma, Universo, 
natureza, finalismo, organicismo, determinismo, orde, causalidade, conservación, principio, 
mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, espazo, tempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidade, gaia e caos, entre outros. 

CMCCT 

FIB4.4.1. 

Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que comparen os caracteres adxudicados 
historicamente ao Universo, entendido como totalidade do real, contextualizando 
historicamente e culturalmente cada cosmovisión e ampliando información mediante 
internet e/ou fontes bibliográficas. 

CD 

FIB4.5.1. 
Analiza textos filosóficos e científicos, clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 
problemáticas, e investigar a vixencia das ideas expostas. 

CMCCT 

FIB4.5.2. 
Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan a visión do ser humano en cada 
cosmovisión filosófico-científica estudada, e argumenta as súas propias ideas de xeito 
razoado e creativo. 

CAA 

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 

FIB3.2.2. 

Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, tanto no plano metafísico como no 
gnoseolóxico, usando con rigor termos como gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, 
obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, escepticismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, 
coherencia, adecuación, consenso, incerteza, interese, irracional, etc., e construír un glosario 
de conceptos de xeito colaborativo, usando internet. 

CD / CSC 

FIB3.3.1. 
Analizar fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre outros. 

CCL 

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

CCL 

FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na teoría da evolución. CMCCT 

FIB5.2.2. 
Analiza fragmentos breves e significativos de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, 
A. Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, etc. 

CCEC 

FIB5.3.1. 
Identifica e expón en que consiste a compoñente innata do ser humano, a súa relación coa 
cultura xurdida nos procesos de antropoxénese, dando lugar á identidade propia do ser 
humano. 

CCEC / CSC 

FIB5.3.2. 
Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da dialéctica evolutiva entre o innato e o 
adquirido, base da capacidade creativa que caracterizan a nosa especie. 

CSIEE / CCEC 

FIB5.3.3. 
Localiza información en internet sobre investigacións actuais da evolución humana, e 
preséntaa de xeito colaborativo. 

CD / CSC 

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos datos obxectivos aprendidos, sobre as CSC 
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implicacións dos prexuízos etnocéntricos. 
FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas 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, 
determinismo, alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, morte, historia, etc. 

CCL 

FIB5.6.1. 
Contrasta e relaciona as principais concepcións filosóficas da filosofía occidental sobre o ser 
humano, coa visión filosófica oriental. 

CCEC 

FIB5.7.1. 
Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes cuestións metafísicas que dan sentido á 
existencia humana. 

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 

FIB5.8.1. 
Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo (monismo, dualismo e 
emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías comparando semellanzas e diferenzas, de 
forma colaborativa. 

CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 5: A moralidade humana e a análise ética 

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

CSC 

FIB6.1.2. 
Explica a orixe da ética occidental no pensamento grego, contrastando, de forma razoada, a 
concepción socrática coa dos sofistas. 

CCEC 

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 / CSC 

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 

FIB6.3.3. 
Analiza textos breves dalgúns dos filósofos representantes das principais teorizacións éticas e 
sobre o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo. 

CSC 

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 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 6: A organización política da sociedade 
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 

FIB6.5.1. 
Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de Platón, os sofistas, 
Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper ou 
Habermas, entre outros. 

CCEC / CSC 

FIB6.5.2. 
Analiza e reflexiona sobre a relación entre individuo e Estado, sobre a base do pensamento 
dos sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

CSC 

FIB6.5.3. 
Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dalgúns dos autores estudados, nos que 
se argumente sobre o concepto de Estado, os seus elementos e as súas características. 

CSC 

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

CSC 

FIB6.6.1. 
Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do pensamento utópico, e argumenta as súas 
propias ideas. 

CSC 

FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de legalidade e lexitimidade. CCL / CSC 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 7: Filosofía aplicada 
FIB6.8.1.1 Explica as teses de Poincaré sobre a creación. CCEC 

FIB6.9.1. 
Comprende e usa conceptos como: estética, creatividade, símbolo, signo, arte, experiencia 
estética, beleza, xuízo estético, vangarda, etc. 

CCL / CCEC 

FIB6.9.2. 
Contrasta e relaciona construcións simbólicas relevantes da cultura occidental, e analiza 
obras de arte para explicar os contidos da unidade. 

CAA / CCEC 

FIB6.10.1. 
Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora da realidade humana, a creación 
artística, a ciencia e a ética. 

CSC / CCEC 

FIB6.11.1. 
Coñece e describe elementos fundamentais da reflexión estética sobre a arte, analizando 
textos significativos de filósofos relevantes e aplica esas ideas ao estudo de diversas obras de 
arte. 

CCEC 

FIB6.11.2. 
Entende o valor filosófico da literatura, analizando textos breves de pensadores e literatos 
como Machado, Voltaire, Borges, Camus, etc. 

CCEC 

FIB6.11.3. 
Coñece a visión filosófica da música a través da análise de textos filosóficos e audicións 
significativas. 

CCEC 

FIB6.12.1. 
Diserta con coherencia sobre o valor das artes para transmitir ideas filosóficas, e sabe buscar 
información en internet que amplíe o aprendido. 

CD / CSC 

FIB6.17.1. 
Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplícaos ao contexto empresarial: principios, saber, 
orde lóxica, finalidade, razoamento, indución, dedución, argumentación, sentido, 
creatividade, diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, etc. 

CSIEE 

FIB6.18.1. 
Formula correctamente os interrogantes filosóficos que están na base da creación dun 
proxecto, vital e laboral: que son?, que fago?, por que e para que?, cal é o seu sentido?, etc., e 
sabe argumentalo. 

CSIEE / CSC 

FIB6.19.1. 
Deseña un proxecto vital ou empresarial, de base filosófica, valorando a relación entre 
pensamento e acción, razón e emocións, a través do diálogo, da argumentación e a linguaxe 
filosófica. 

CSIEE 

FIB6.20.1. 
Coñece e utiliza as ferramentas da argumentación e o diálogo para resolver dilemas e 
conflitos dentro dun grupo humano. 

CSC 

FIB6.21.1. 
Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, valorando a importancia das persoas 
emprendedoras para a construción e o avance dunha cultura, e a transformación da 
realidade. 

CSIEE 

FIB6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer no mundo laboral. CSC 

FIB6.22.2. 
Valora e diserta sobre a importancia do traballo para desenvolvernos, 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 

1Repartido entre a unidade 2 e a unidade 7 
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5. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 
O Departamento asume os obxectivos xerais do bacharelato que presenta o Decreto 86/2015, e precisa 
os obxectivos específicos da materia: 
 
5.1. Obxectivos xerais do bacharelato (artigo 26 do devandito decreto): 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 
e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 
sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 
e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
Obxectivos específicos da materia (compartidos con «Filosofía» de 4º da E.S.O.): 
a) Desenvolver a capacidade racional que axude a comprender o mundo complexo que nos rodea e 
proporcione instrumentos para edificar unha sociedade libre, igual e xusta. 
b) Formar unha cidadanía reflexiva, lúcida, participativa, amante das institucións democráticas e con 
habilidades prácticas na resolución dos problemas específicos desas sociedades. 
c) Capacitar o alumnado para o exercicio do pensamento crítico e independente, co que alcanzar unha 
mellor comprensión do mundo globalizado e de si mesmo. 
d) Desenvolver a capacidade do alumnado para xustificar e defender racional e razoablemente a súa 
autonomía, a súa dignidade e os seus dereitos nun contexto en vías de globalización. 
e) Achegar ao alumnado os coñecementos teóricos e as destrezas prácticas para entender, analizar e 
propor solucións aos desafíos intelectuais e morais do século XXI. 
f) Ofrecer ao alumnado os fundamentos conceptuais dos principios e dos valores da paz e da seguridade 
mundiais: democracia, imperio da lei, dereitos humanos, tolerancia, xustiza, igualdade e liberdade. 
g) Achegar ao alumnado enfoques plurais e contrastados que permitan albiscar saídas aos problemas que 
afectan a convivencia humana así como a aprendizaxe do tratamento racional e dialogado destes asuntos 
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para bloquear o recurso á violencia e á guerra, fomentando a paz e a seguridade global e local.  
h) Impulsar no alumnado o valor da indagación e a reflexión argumentada para descubrir prexuízos, 
xerar claridade respecto aos obxectivos e ao sentido da vida, valorar a calidade dos argumentos, detectar 
sofismas e falacias, resistir a presión arbitraria das persoas en situación de poder, atopar puntos de 
encontro entre posicións diferentes, humanizar as persoas coas que convivimos.  
i) Facer reflexionar ao alumnado sobre as razóns da presenza maioritariamente masculina na produción 
filosófica desde as súas orixes, ao tempo que dar visibilidade ao pensamento filosófico na muller. 
l) Axudar a desmontar os argumentos das condutas baseadas nos valores da dominación e a vontade de 
poder que provocan crises ecolóxicas, económicas e humanas. 
m) Espertar no alumnado o interese polas demais persoas, estimular a empatía para imaxinar os 
problemas que lles afectan e crear a capacidade para se emocionar moralmente. 
n) Estimular a deliberación sosegada sobre as decisións que rexen a vida cotiá individual e colectiva, e 
impulsar a tomar iniciativas razoables. 
ñ) Proporcionar ao alumnado a visión e a comprensión holística necesaria para, nunha sociedade 
democrática avanzada, aplicar o pensamento crítico á análise de principios económicos e políticos, 
sopesar teorías sobre a liberdade e a xustiza social, recoñecer a interacción dos fenómenos naturais e 
sociais, avaliar o impacto ético e social da tecnociencia e gozar con autonomía dos produtos artísticos. 
 Todos estes obxectivos resúmense no que o Decreto 86/2015 presenta como obxectivo final da 
materia, que asumimos agás na pretensión de formar persoas sabias e felices, por considerármolo 
utópico e desmesurado: formar persoas autónomas e críticas, sociais e racionais, creativas e prudentes, 
donas de si e respectuosas coas demais persoas, o tipo de persoa que a mellor filosofía nos presenta, 
desde sempre, como ideal humano. 
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6. CONCRECIÓN, PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE AVALIABLE, DA TEMPORALIZACIÓN, 
DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN  PARA 

SUPERAR A MATERIA, E DOS PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
LISTADO DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

TIPO SIGNIFICADO 
Procedemento 1 (P1) Probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Instrumento 1 (I1) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Procedemento 2 (P2) Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test 
Instrumento 2 (I2) Rexistro cuantitativo das probas con preguntas tipo test 
Procedemento 3 (P3) Probas teóricas de comprensión e redacción 
Instrumento 3 (I3) Rexistro cualitativo das probas teóricas de comprensión e redacción 
Procedemento 4 (P4) Probas de comentario de textos 
Instrumento 4 (I4) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de comentario de textos 
Procedemento 5 (P5) Probas prácticas de resolución de problemas e exercicios 
Instrumento 5 (I5) Rexistro cuantitativo das probas prácticas de resolución de problemas e exercicios 

 

Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Contidos transversais 
FIB1.1.1. Analiza de xeito crítico textos pertencentes 

a pensadores destacados, identifica problemas, teses, 

argumentacións e solucións, relaciona os problemas 

propostos co estudado na unidade e coas achegas 

doutros filósofos, teorías, correntes e pólas da 

filosofía. 

Analiza de xeito crítico textos pertencentes a 

pensadores destacados, identifica os problemas, teses, 

argumentacións e solucións máis relevantes, relaciona 

algúns dos problemas propostos co estudado na 

unidade e coas achegas doutros filósofos, teorías, 

correntes e pólas da filosofía. 

 X X P1, I1, P3, I3, P4, I4 

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 analizados. 

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 analizados. 

X X X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB1.3.1. Selecciona e sistematiza a información 

obtida persoalmente, usando as posibilidades das 

novas tecnoloxías. 

Selecciona e sistematiza a información esencial obtida 

persoalmente, usando as posibilidades das novas 

tecnoloxías. 

X X X 

FIB1.3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 

comprende o significado, aplícaos con rigor e 

organízaos en esquemas ou mapas conceptuais, 

táboas cronolóxicas e outros procedementos de 

comprensión filosófica. 

Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprende 

o esencial do seu significado, aplícaos e organízaos en 

esquemas ou mapas conceptuais, táboas cronolóxicas e 

outros procedementos de comprensión filosófica. 

X X X 

FIB1.4.1. Elabora con rigor esquemas, mapas 

conceptuais, táboas cronolóxicas, etc., amosando a 

comprensión dos eixos conceptuais estudados. 

Elabora esquemas, mapas conceptuais, táboas 

cronolóxicas, etc., amosando a comprensión esencial 

dos eixos conceptuais estudados 

X X X 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque I: Instrumentos do pensamento. Unidade 1: Linguaxe e comunicación 
FIB6.8.1. Explica as teses fundamentais de E. 

Cassirer sobre a capacidade simbólica humana. 
Explica a capacidade simbólica humana. X   P1, I1, P3, I3 

FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos 

como símbolo, comunicación, linguaxe formal, entre 

outros. 

Coñece e manexa con coherencia algúns conceptos 

como símbolo, comunicación, linguaxe formal, entre 

outros. 

X   P1, I1, P3, I3, P5, I5 

 

Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque I: Instrumentos do pensamento. Unidade 2: O pensamento lóxico 
FIB6.13.1. Coñece e manexa con rigor conceptos 

como lóxica, xuízo lóxico, razoamento, 

demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica, 

exordio, inventio, dispositio, argumentación, 

elocutio, compositio, actio, falacia, debate, 

negociación, persuasión e concepto universal, entre 

outros. 

Coñece e manexa con coherencia algúns conceptos 

como lóxica, razoamento, discurso, orador, retórica, 

argumentación, falacia, debate, negociación, persuasión 

e concepto universal, entre outros. 

X   P1, I1, P3, I3, P5, I5 

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do 

razoamento da lóxica de enunciados. 

Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica 

de enunciados. 
X   P5, I5 

FIB6.15.1. Comprende e explica a estrutura e o estilo 

da retórica e da argumentación. 
Comprende a estrutura da argumentación. X X X P1, I1, P5, I5 

FIB6.15.2. Coñece a estrutura e a orde do discurso, e 

escribe breves discursos retóricos establecendo 

coherentemente a exposición e a argumentación. 

Coñece a estrutura do discurso, e escribe breves 

discursos retóricos establecendo coherentemente a 

exposición e a argumentación. 

X   P3, I3 

FIB6.16.1. Constrúe un diálogo argumentativo no 

que demostra as súas propias teses mediante as 

regras e as ferramentas da argumentación. 

Constrúe un diálogo argumentativo no que demostra as 

súas propias teses respectando as regras e as 

ferramentas básicas da argumentación. 

X X X P1, I1, P3, I3 

FIB6.16.2. Distingue un argumento veraz dunha 

falacia. 
Distingue argumentos veraces de falacias. X X X P3, I3, P5, I5 

FIB6.16.3. Analiza e comenta textos breves e 

significativos sobre a arte da retórica e a 

argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano, Tácito e autores contemporáneos. 

Analiza e comenta o esencial de textos breves e 

significativos sobre a arte da retórica e a argumentación 

de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e 

autores contemporáneos. 

X   P1, I1, P3, I3 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos 

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque II: Filosofía teórica. Unidade 3: As formas do coñecemento humano 
FIB2.1.1. Recoñece as preguntas e os problemas da 

filosofía desde a súa orixe, comparando coa 

formulación doutros saberes (científico ou teolóxico). 

Recoñece as preguntas e os problemas básicos da 

filosofía desde a súa orixe, comparando coa formulación 

doutros saberes (científico ou teolóxico). 

 X  

P2, I2, P3, I3 

FIB2.1.2. Explica a orixe do saber filosófico 

diferenciándoo dos saberes prerracionais. 

Explica a orixe do saber filosófico diferenciándoo dos 

saberes prerracionais. 
 X  

FIB2.2.1. Identifica, relaciona e distingue as 

vertentes práctica e teórica da filosofía, e as 

diferentes ramas. 

Identifica, relaciona e distingue o esencial das vertentes 

práctica e teórica da filosofía, e as diferentes ramas. 
 X  

FIB2.3.1. Recoñece os principais problemas 

filosóficos característicos de cada etapa cultural 

europea. 

Recoñece os principais problemas filosóficos 

característicos de cada etapa cultural europea. 
 X  

FIB2.3.2. Expresa por escrito as teses fundamentais 

dalgunhas das correntes filosóficas do pensamento 

occidental. 

Expresa por escrito as teses fundamentais dalgunhas 

das correntes filosóficas do pensamento occidental. 
 X X P3, I3 

FIB2.4.1. Comprende e usa con rigor conceptos 

filosóficos (razón, sentidos, mito, logos, arché, 

necesidade, continxencia, causa, existencia, 

metafísica, lóxica, gnoseoloxía, obxectividade, 

dogmatismo, etc.) 

Comprende e usa con coherencia algúns conceptos 

filosóficos (razón, sentidos, mito, logos, arché, causa, 

existencia, metafísica, lóxica, gnoseoloxía, 

obxectividade, etc.) 

 X  P1, I1, P2, I2, P3, I3 

FIB2.5.1. Le e analiza de xeito crítico fragmentos 

breves de textos significativos sobre a orixe da 

explicación racional e sobre as funcións e 

características do pensamento filosófico que 

identifiquen as problemáticas filosóficas formuladas. 

Le e analiza no esencial fragmentos breves de textos 

significativos sobre a orixe da explicación racional e 

sobre as funcións e características do pensamento 

filosófico que identifiquen as problemáticas filosóficas 

formuladas. 

 X  P1, I1 

FIB3.4.1. Explica os obxectivos, as funcións e os 

principais elementos da ciencia, manexando termos 

como feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

Explica os obxectivos, as funcións e os principais 

elementos da ciencia, manexando algúns destes termos: 

feito, hipótese, lei, teoría ou modelo. 

 X  P1, I1, P3, I3, P5, I5 

FIB3.4.2. Constrúe unha hipótese científica, 

identifica os seus elementos e razoa a orde do 

proceso de saber. 

Constrúe unha hipótese científica, con coherencia, e 

razoa a orde do proceso de saber. 
 X  P3, I3, P5, I5 

FIB3.4.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos 

como indución, hipotético-dedutivo, método, 

verificación, predición, realismo, causalidade, 

obxectividade, relatividade, caos e indeterminismo, 

entre outros. 

Usa con coherencia algúns termos epistemolóxicos 

como indución, hipotético-dedutivo, método, predición, 

realismo, causalidade, obxectividade, relatividade, entre 

outros. 

 X  P1, I1, P2, I2, P3, I3 

FIB3.5.1. Extrae conclusións razoadas sobre a 

inquedanza humana por transformar e dominar a 

natureza, así como das consecuencias desta 

actuación, e participa de debates acerca das 

implicacións da tecnoloxía na realidade social. 

Extrae algunhas conclusións razoadas sobre a 

inquedanza humana por transformar e dominar a 

natureza, así como das consecuencias desta actuación, e 

participa de debates acerca das implicacións da 

tecnoloxía na realidade social. 

 X X P1, I1, P2, I2, P3, I3 

FIB3.6.1. Analiza fragmentos de textos breves e 

significativos de pensadores como Aristóteles, 

Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers ou J. C. 

Borrón, etc. 

Analiza fragmentos de textos breves e significativos de 

pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, 

A. F. Chalmers ou J. C. Borrón, etc. 

 X  P1, I1, P3, I3 

FIB3.7.1. Identifica e reflexiona argumentadamente 

sobre problemas comúns á filosofía e a ciencia como 

o problema dos límites e as posibilidades do 

coñecemento, a cuestión da obxectividade e a 

verdade, a racionalidade tecnolóxica, etc. 

Identifica e reflexiona sobre problemas comúns á 

filosofía e a ciencia. 
 X  P1, I1, P3, I3 

FIB3.7.2. Investiga e selecciona información solvente 

en internet, sobre as problemáticas citadas, e realiza 

un proxecto de grupo sobre algunha temática que 

afonde na interrelación entre a filosofía e a ciencia. 

Investiga e selecciona información solvente en internet, 

sobre as problemáticas citadas, e realiza un proxecto de 

grupo sobre algunha temática que afonde na 

interrelación entre a filosofía e a ciencia. 

 X  P1, I1 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos  

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque II: Filosofía teórica. Unidade 4: Ontoloxía, epistemoloxía e antropoloxía filosófica 
FIB4.1.1. Coñece o que é a metafísica e usa a 

abstracción para comprender os seus contidos e a 

súa actividade, razoando sobre eles. 

Coñece o que é a metafísica e úsao para comprender os 

seus contidos e a súa actividade, razoando sobre eles. 
 X  

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB4.2.1. Describe as principais interpretacións 

metafísicas e os problemas que suscita o 

coñecemento metafísico da realidade. 

Describe as principais interpretacións metafísicas.  X  P1, I1, P3, I3, P4, I4 

FIB4.2.2. Comprende e utiliza con rigor conceptos 

metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 

aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, 

multiplicidade, devir, necesidade, continxencia, 

transcendencia, categoría e abstracción, 

materialismo, espiritualismo, existencialismo ou 

esencialismo, entre outros. 

Comprende e usa con coherencia algúns conceptos 

metafísicos como ser, sistema metafísico, realidade, 

aparencia, materia, unidade, dualidade, multiplicidade, 

devir, necesidade, continxencia, transcendencia, 

categoría e abstracción, materialismo ou 

existencialismo, entre outros. 

 X  

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB4.2.3. Realiza unha análise crítica ante teorías 

metafísicas diverxentes de interpretación da 

realidade. 

Realiza unha análise ante teorías metafísicas 

diverxentes de interpretación da realidade. 
 X  

FIB4.2.4. Analiza e comprende fragmentos de textos 

breves e significativos sobre as problemáticas 

metafísicas que presenta a realidade, de pensadores 

como Platón, Aristóteles, Descartes, Marx, Nietzsche, 

etc., comparando e establecendo semellanzas e 

diferenzas entre os enfoques, e disertando 

coherentemente sobre as posturas históricas. 

Analiza e comprende o esencial de fragmentos de textos 

breves e significativos sobre as problemáticas 

metafísicas que presenta a realidade, de pensadores 

como Platón, Aristóteles, Tomé de Aquino, Descartes, 

Marx, Nietzsche, etc., establecendo algunhas  

semellanzas e diferenzas entre os enfoques, e 

disertando con sentido sobre as posturas históricas. 

 X  

P1, I1, P3, I3, P4, I4 
FIB4.3.1. Explica e compara dúas das grandes 

cosmovisións do Universo: o paradigma organicista 

aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

Explica e compara o esencial das dúas das grandes 

cosmovisións do Universo: o paradigma organicista 

aristotélico e o modelo mecanicista newtoniano. 

 X  

FIB4.3.2. Describe os caracteres esenciais das 

interpretacións relativista e cuántica 

contemporáneas da realidade, explicando as 

implicacións filosóficas asociadas a eses caracteres. 

Describe os caracteres esenciais das interpretacións 

relativista e cuántica contemporáneas da realidade. 
 X  

FIB4.3.3. Usa con rigor termos epistemolóxicos e 

científicos como cosmovisión, paradigma, Universo, 

natureza, finalismo, organicismo, determinismo, 

orde, causalidade, conservación, principio, 

mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, espazo, 

tempo, azar, determinismo, indeterminismo, 

probabilidade, gaia e caos, entre outros. 

Usa con coherencia algúns termos epistemolóxicos e 

científicos como cosmovisión, Universo, natureza, 

finalismo, organicismo, determinismo, orde, 

causalidade, principio, mecanicismo, materia, 

relatividade, espazo, tempo, azar, determinismo, 

indeterminismo, probabilidade, caos, entre outros. 

 X  
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB4.4.1. Elabora esquemas, táboas e/ou mapas 

conceptuais que comparen os caracteres adxudicados 

historicamente ao Universo, entendido como 

totalidade do real, contextualizando historicamente e 

culturalmente cada cosmovisión e ampliando 

información mediante internet e/ou fontes 

bibliográficas. 

Elabora esquemas, táboas e/ou mapas conceptuais que 

comparen os caracteres adxudicados historicamente ao 

Universo, entendido como totalidade do real, 

contextualizando cada cosmovisión e atopando 

información mediante internet e/ou fontes 

bibliográficas. 

 X  

P1, I1, P3, I3, P4, I4 
FIB4.5.1. Analiza textos filosóficos e científicos, 

clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 

problemáticas, e investigar a vixencia das ideas 

expostas. 

Analiza o esencial de textos filosóficos e científicos, 

clásicos e contemporáneos, que aborden as mesmas 

problemáticas, e investigar a vixencia das ideas 

expostas. 

 X  

FIB4.5.2. Reflexiona sobre as implicacións filosóficas 

que afectan a visión do ser humano en cada 

cosmovisión filosófico-científica estudada, e 

argumenta as súas propias ideas de xeito razoado e 

creativo. 

Reflexiona sobre as implicacións filosóficas que afectan 

a visión do ser humano nalgunha das cosmovisións 

filosófico-científicas estudadas, e argumenta as súas 

propias ideas de xeito coherente e creativo. 

 X  
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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. 

Identifica o esencial e expresa de xeito coherente os 

elementos e as problemáticas que implica o proceso do 

coñecemento da realidade. 

 X  

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

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. 

Coñece e explica teorías acerca do coñecemento e a 

verdade, como son o idealismo, o realismo, o 

racionalismo, o empirismo, ou o escepticismo, e 

contrasta algunhas semellanzas e diferenzas entre os 

conceptos clave que manexan. 

 X  

FIB3.2.2. Explica e contrasta criterios e teorías sobre 

a verdade, tanto no plano metafísico como no 

gnoseolóxico, usando con rigor termos como 

gnoseoloxía, razón, sentidos, abstracción, 

obxectividade, certeza, dúbida, evidencia, 

escepticismo, autoridade, probabilidade, prexuízo, 

coherencia, adecuación, consenso, incerteza, 

interese, irracional, etc., e construír un glosario de 

conceptos de xeito colaborativo, usando internet. 

Explica e contrasta criterios e teorías sobre a verdade, 

tanto no plano metafísico como no gnoseolóxico, 

usando con coherencia termos como gnoseoloxía, 

razón, sentidos, abstracción, obxectividade, dúbida, 

evidencia, escepticismo, autoridade, probabilidade, 

prexuízo, coherencia, adecuación, consenso, incerteza, 

interese, irracional, etc. 

 X  

FIB3.3.1. Analizar fragmentos de textos breves de 

Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre 

outros. 

Analizar o esencial de fragmentos de textos breves de 

Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 

Habermas, Popper, Kuhn ou Michel Serres, entre 

outros. 

 X X P1, I1, P3, I3, P4, I4 

FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico da 

temática: evolución, dialéctica, proceso, progreso, 

emerxencia, selección natural, apto, reducionismo, 

creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 

determinismo xenético, natureza e cultura, etc. 

Utilizar con coherencia algún vocabulario específico da 

temática: evolución, dialéctica, proceso, progreso, 

emerxencia, selección natural, apto, reducionismo, 

creacionismo, evolución cultural, vitalismo, 

determinismo xenético, natureza e cultura, etc. 

 X X 
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións 

filosóficas implicadas na teoría da evolución. 

Coñece e explica o esencial das consideracións 

filosóficas implicadas na teoría da evolución. 
 X  

P1, I1, P3, I3, P4, I4 

FIB5.2.2. Analiza fragmentos breves e significativos 

de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. 

Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, etc. 

Analiza o esencial de fragmentos breves e significativos 

de E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A. 

Gehlen, M. Harris ou M. Ponty, etc. 

 X X 

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste a 

compoñente innata do ser humano, a súa relación 

coa cultura xurdida nos procesos de antropoxénese, 

dando lugar á identidade propia do ser humano. 

Identifica e expón en que consiste a compoñente innata 

do ser humano, a súa relación coa cultura xurdida nos 

procesos de antropoxénese, dando lugar á identidade 

propia do ser humano. 

 X X 

FIB5.3.2. Diserta sobre o ser humano en tanto que 

resultado da dialéctica evolutiva entre o innato e o 

adquirido, base da capacidade creativa que 

caracterizan a nosa especie. 

Diserta sobre o ser humano en tanto que resultado da 

dialéctica evolutiva entre o innato e o adquirido, base da 

capacidade creativa que caracterizan a nosa especie. 

 X X 

P1, I1 

FIB5.3.3. Localiza información en internet sobre 

investigacións actuais da evolución humana, e 

preséntaa de xeito colaborativo. 

Localiza información en internet sobre investigacións 

actuais da evolución humana. 
 X X 

FIB5.4.1. Argumenta con coherencia, baseándose nos 

datos obxectivos aprendidos, sobre as implicacións 

dos prexuízos etnocéntricos. 

Argumenta, baseándose nos datos obxectivos 

aprendidos, sobre as implicacións dos prexuízos 

etnocéntricos. 

 X X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4 FIB5.5.1. Contrasta e relaciona as principais 

concepcións filosóficas sobre o ser humano. 

Contrasta e relaciona as principais concepcións 

filosóficas sobre o ser humano. 
 X X 

FIB5.5.2. Analiza de xeito crítico textos significativos 

e breves dos grandes pensadores. 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves dos 

grandes pensadores. 
X X X 
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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, determinismo, 

alienación, nihilismo, existencia, inconsciente, 

morte, historia, etc. 

Usa con coherencia algúns 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, determinismo, alienación, nihilismo, 

existencia, inconsciente, morte, historia, etc. 

 X X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB5.6.1. Contrasta e relaciona as principais 

concepcións filosóficas da filosofía occidental sobre o 

ser humano, coa visión filosófica oriental. 

Contrasta e relaciona as principais concepcións 

filosóficas da filosofía occidental sobre o ser humano, 

coa visión filosófica oriental. 

 X  

FIB5.7.1. Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as 

grandes cuestións metafísicas que dan sentido á 

existencia humana. 

Diserta, de xeito oral e escrito, sobre as grandes 

cuestións metafísicas que dan sentido á existencia 

humana. 

 X X 

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. 

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. 

 X X 

FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da relación 

entre mente e corpo (monismo, dualismo e 

emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías 

comparando semellanzas e diferenzas, de forma 

colaborativa. 

Coñece o esencial das teorías filosóficas da relación 

entre mente e corpo (monismo, dualismo e 

emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías 

comparando semellanzas e diferenzas, de forma 

colaborativa. 

 X X 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos 

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 5: A moralidade humana e a análise ética 
FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade 

práctica para dirixir a acción humana, malia os seus 

vínculos ineludibles coa razón teórica e a intelixencia 

emocional. 

Recoñece a función da racionalidade práctica para 

dirixir a acción humana, malia os seus vínculos 

ineludibles coa razón teórica e a intelixencia emocional. 

  X P3, I3, P4, I4, P5, I5 

FIB6.1.2. Explica a orixe da ética occidental no 

pensamento grego, contrastando, de forma razoada, 

a concepción socrática coa dos sofistas. 

Explica a orixe da ética occidental no pensamento 

grego, contrastando a concepción socrática coa dos 

sofistas. 

 X X 
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB6.2.1. Explica e razoa acerca do obxecto e a 

función da ética. 
Explica e razoa acerca do obxecto e a función da ética.   X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

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. 

Expresa de xeito crítico as argumentacións básicas 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. 

  X 

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. 

Expresa de maneira crítica as argumentacións básicas 

das principais teorías éticas sobre a xustiza, razoando as 

súas propias ideas, e achega exemplos do seu 

cumprimento e do seu incumprimento. 

  X 

FIB6.3.3. Analiza textos breves dalgúns dos filósofos 

representantes das principais teorizacións éticas e 

sobre o desenvolvemento psicolóxico moral do 

individuo. 

Analiza o esencial de textos breves dalgúns dos filósofos 

representantes das principais teorizacións éticas e sobre 

o desenvolvemento psicolóxico moral do individuo. 

  X 
P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

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. 

Usa con coherencia algúns 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. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos 

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 6: A organización política da sociedade 
FIB6.4.1. Identifica a función, as características e os 

principais interrogantes da filosofía política. 

Identifica a función, as características e os principais 

interrogantes da filosofía política. 
  X 

P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4, P5, I5 

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. 

Utiliza con coherencia algúns 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. 

  X 

FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as formulacións 

filosófico-políticas de Platón, os sofistas, Maquiavelo, 

Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John 

Stuart Mill, Popper ou Habermas, entre outros. 

Explica de xeito coherente algunhas formulacións 

filosófico-políticas como as de Platón, os sofistas, 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, 

Kant, entre outros. 

  X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

FIB6.5.2. Analiza e reflexiona sobre a relación entre 

individuo e Estado, sobre a base do pensamento dos 

sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

Analiza e reflexiona sobre a relación entre individuo e 

Estado, establecendo relacións co pensamento dos 

sofistas, Marx e a escola de Frankfurt. 

  X 

FIB6.5.3. Analiza de xeito crítico textos significativos 

e breves dalgúns dos autores estudados, nos que se 

argumente sobre o concepto de Estado, os seus 

elementos e as súas características. 

Analiza de xeito crítico textos significativos e breves 

dalgúns dos autores estudados, nos que se argumente 

sobre o concepto de Estado, os seus elementos e as súas 

características. 

  X 

FIB6.5.4. Valora e utiliza a capacidade 

argumentativa, de forma oral e escrita, contra a 

arbitrariedade, o autoritarismo e a violencia. 

Valora e utiliza a capacidade argumentativa, de forma 

oral e escrita, contra a arbitrariedade, o autoritarismo e 

a violencia. 

  X 

FIB6.6.1. Reflexiona por escrito sobre as 

posibilidades do pensamento utópico, e argumenta 

as súas propias ideas. 

Reflexiona por escrito sobre as posibilidades do 

pensamento utópico, e argumenta as súas propias ideas. 
  X P3, I3, P4, I4 

FIB6.7.1. Describe e compara os conceptos de 

legalidade e lexitimidade. 

Describe e compara, en aspectos básicos, os conceptos 

de legalidade e lexitimidade. 
  X P1, I1, P3, I3, P4, I4 
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Estándares Grao mínimo de consecución 
Temporalización Procedementos 

e instrumentos 
de avaliación 

1ª 
Av. 

2ª 
Av. 

3ª 
Av. 

Bloque III: Filosofía práctica. Unidade 7: Filosofía aplicada 
FIB6.8.1. Explica as teses de Poincaré sobre a 

creación. 

Explica o esencial das teses de Poincaré sobre a 

creación. 
  X P3, I3 

FIB6.9.1. Comprende e usa conceptos como: estética, 

creatividade, símbolo, signo, arte, experiencia 

estética, beleza, xuízo estético, vangarda, etc. 

Comprende e usa conceptos como: estética, 

creatividade, símbolo, signo, arte, experiencia estética, 

beleza, xuízo estético, vangarda, etc. 

  X 
P1, I1, P2, I2, P3, I3, 

P4, I4 

FIB6.9.2. Contrasta e relaciona construcións 

simbólicas relevantes da cultura occidental, e analiza 

obras de arte para explicar os contidos da unidade. 

Contrasta e relaciona construcións simbólicas 

relevantes da cultura occidental, e analiza obras de arte 

para explicar os contidos da unidade. 

  X P1, I1, P3, I3, P4, I4 

FIB6.10.1. Diserta sobre a relación e a posibilidade 

transformadora da realidade humana, a creación 

artística, a ciencia e a ética. 

Diserta sobre a relación e a posibilidade transformadora 

da realidade humana, a creación artística, a ciencia e a 

ética. 

  X P1, I1 

FIB6.11.1. Coñece e describe elementos fundamentais 

da reflexión estética sobre a arte, analizando textos 

significativos de filósofos relevantes e aplica esas 

ideas ao estudo de diversas obras de arte. 

Coñece e describe elementos básicos da reflexión 

estética sobre a arte, analizando textos significativos de 

filósofos relevantes e aplica algunhas desas ideas ao 

estudo de diversas obras de arte. 

  X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4 
FIB6.11.2. Entende o valor filosófico da literatura, 

analizando textos breves de pensadores e literatos 

como Machado, Voltaire, Borges, Camus, etc. 

Entende o valor filosófico da literatura, analizando 

textos breves de pensadores e literatos. 
  X 

FIB6.11.3. Coñece a visión filosófica da música a 

través da análise de textos filosóficos e audicións 

significativas. 

Recoñece a visión filosófica da música a través da 

análise de textos filosóficos e audicións significativas. 
  X 

FIB6.12.1. Diserta con coherencia sobre o valor das 

artes para transmitir ideas filosóficas, e sabe buscar 

información en internet que amplíe o aprendido. 

Diserta con coherencia sobre a relación das artes coa 

transmisión de ideas filosóficas, e busca información en 

internet que amplíe o aprendido. 

  X P1, I1 

FIB6.17.1. Utiliza conceptos con sentido filosófico e 

aplícaos ao contexto empresarial: principios, saber, 

orde lóxica, finalidade, razoamento, indución, 

dedución, argumentación, sentido, creatividade, 

diálogo, obxectivo/subxectivo, emocións, etc. 

Utiliza conceptos con sentido filosófico e aplica algúns 

deles ao contexto empresarial: principios, saber, orde 

lóxica, finalidade, razoamento, indución, dedución, 

argumentación, sentido, creatividade, diálogo, 

obxectivo/subxectivo, emocións, etc. 

  X P1, I1, P3, I3, P4, I4 

FIB6.18.1. Formula correctamente os interrogantes 

filosóficos que están na base da creación dun 

proxecto, vital e laboral: que son?, que fago?, por que 

e para que?, cal é o seu sentido?, etc., e sabe 

argumentalo. 

Formula correctamente os interrogantes filosóficos que 

están na base da creación dun proxecto, vital e laboral: 

que son?, que fago?, por que e para que?, cal é o seu 

sentido?, etc., e argumenta con coherencia. 

X X X 
P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

FIB6.19.1. Deseña un proxecto vital ou empresarial, 

de base filosófica, valorando a relación entre 

pensamento e acción, razón e emocións, a través do 

diálogo, da argumentación e a linguaxe filosófica. 

Deseña un proxecto vital ou empresarial, de base 

filosófica, valorando a relación entre pensamento e 

acción, razón e emocións, a través do diálogo, da 

argumentación e a linguaxe filosófica. 

  X 

P1, I1 

FIB6.20.1. Coñece e utiliza as ferramentas da 

argumentación e o diálogo para resolver dilemas e 

conflitos dentro dun grupo humano. 

Coñece e utiliza as ferramentas básicas da 

argumentación e o diálogo para resolver dilemas e 

conflitos dentro dun grupo humano. 

X X X 

FIB6.21.1. Valora a posibilidade de crear tarefas 

innovadoras, valorando a importancia das persoas 

emprendedoras para a construción e o avance dunha 

cultura, e a transformación da realidade. 

Valora a posibilidade de crear tarefas innovadoras, 

valorando a importancia das persoas emprendedoras 

para a construción e o avance dunha cultura, e a 

transformación da realidade. 

X X X 
P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 

FIB6.22.1. Realiza un decálogo de valores éticos que 

deben rexer no mundo laboral. 

Realiza un decálogo de valores éticos que deben rexer 

no mundo laboral. 
  X P5, I5 

FIB6.22.2. Valora e diserta sobre a importancia do 

traballo para desenvolvernos, para o avance dunha 

cultura e para transformar a realidade. 

Valora e diserta sobre a importancia do traballo para 

desenvolvernos, para o avance dunha cultura e para 

transformar a realidade. 

  X P1, I1 

FIB6.23.1. Comprende e valora a importancia da 

razón crítica para o avance dun proxecto persoal e 

colectivo. 

Comprende e valora a importancia da razón crítica para 

o avance dun proxecto persoal e colectivo. 
X X X 

P1, I1, P3, I3, P4, I4, 

P5, I5 
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7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
 
O Departamento usará os seguintes criterios de cualificación (CC): 
 
CC1: Cualificarase por bloques. A cualificación de cada bloque será o resultado da acumulación de 
cualificacións, sobre 10 puntos totais, que se ofrecerán nas diferentes probas. 
CC2: Cada bloque terá unha cualificación segundo os procedementos e tantos por cento que expoñemos 
na seguinte táboa (no caso de que a marcha do curso fixese conveniente ou obrigara a eliminar algunha 
proba, sempre por causas xustificadas, as cualificacións extrapolaríanse ao 100%): 
 

Bloque Procedemento de avaliación (P) 
Tanto por cento de valor 

no bloque 

Número mínimo 
e máximo de 

probas 

Bloque I 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 1 

Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P2) 10 % 2/3 

Probas teóricas de comprensión e redacción (P3) 30 % 1/2 

Probas prácticas de resolución de problemas e exercicios (P5) 50 % 3/4 

Bloque II 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 1 
Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P2) 20 % 2/3 
Probas teóricas de comprensión e redacción (P3) 50 % 2/3 
Probas de comentario de textos (P4) 10 % 1/2 
Probas prácticas de resolución de problemas e exercicios (P5) 10 % 1/2 

Bloque 
III 

Probas de busca de información audivisual para exposición oral (P1) 10 % 2 
Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test (P2) 20 % 2 
Probas teóricas de comprensión e redacción (P3) 60 % 2/3 
Probas de comentario de textos (P4) +10 %* 1 
Probas prácticas de resolución de problemas e exercicios (P5) 10 % 1/2 

*Proba optativa que se suma á cualificación do bloque até o límite máximo do 10. 
 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos tres 
bloques cadrada co enteiro máis próximo. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 7 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 8, as cualificacións que superen o 8 en alomenos tres décimas, cadraranse co 9, e as 
cualificacións que superen o 9 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 10. Con este criterio 
pretendemos compensar a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias 
aritméticas. 

CC4: A materia considerarase superada cando na avaliación ordinaria final o alumnado obteña 
alomenos o 45% da puntuación ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o 
curso, sempre que en ningún bloque obtivera menos do 30% desa puntuación. 
CC5 (proba de recuperación final): No caso de non cumprir con CC4, o alumnado terá a 
posibilidade de presentarse a unha proba de recuperación final. Esta proba farase os derradeiros días 
lectivos do curso. A proba poderá incluír cuestións semellantes ás usadas durante o curso nas probas 
recollidas nos procedementos de avaliación como P2, P3 e P5, e a súa estrutura poñerase en 
coñecemento do alumnado con alomenos unha semana de antelación. 

CC5.1: Na proba de recuperación final recuperaranse todos os bloques nos que a puntuación 
ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o curso sexa inferior ao 30%. 
CC5.2: Se se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
desenvolvidos durante o curso e algún bloque ten unha puntuación inferior ao 30%, recuperanse só 
eses bloques. 
CC5.3: Se non se consigue o 45% da puntuación total ofrecida polos procedementos de avaliación 
desenvolvidos durante o curso débense recuperar todos os bloques suspensos. 
CC5.4: A cualificación definitiva do alumnado que faga esta proba final de recuperación obterase 
usando as cualificacións da proba de recuperación en substitución das cualificacions dos bloques 
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recuperados para facer unha nova media que non pode ser inferior á media previa do curso. 
Atendendo a isto, o alumnado implicado no proceso de recuperación final que o desexe pode non 
facer a recuperación dalgún bloque a condición de conservar a cualificación suspensa previa ao 
facer a nova media. No caso de que a nova media sexa alomenos dun 4,5 o alumnado superará a 
materia. No caso contrario, non a superará.  
CC5.5: Para evitar o agravio comparativo co alumnado que conseguiu superar a materia durante o 
curso sen precisar a proba de recuperación final, a nova cualificación media conseguida polo 
alumnado fará media á súa vez coa cualificación media previa á proba de recuperación final, non 
puidendo ser inferior ao 5 se se cumpren as condicións do CC5.4.  

 
Proba extraordinaria de xuño 
A proba extraordinaria de xuño poderá incluír cuestións semellantes ás usadas durante o curso nas 
probas recollidas nos procedementos de avaliación como P2, P3 e P5, e a súa estrutura poñerase en 
coñecemento do alumnado ao final do curso ordinario. 
 Superará a materia o alumnado que consiga o 45% da puntuación ofrecida na proba. 
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Anexo 7: CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Ao propoñer este Departamento varias probas para a súa avaliación e cualificación, consideramos 
oportuno especificar os criterios que se seguirán en cada caso: 
 
Criterios de cualificación das exposicións orais na aula (P1) 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS EXPOSICIÓNS 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Resta até o 100% do total Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Resta até o 100% do total 
Restarase por toda lectura de información non xustificada. No caso de que a 

exposición sexa gravada valorarase polo ton, que non debe parecer lido 
Material usado 0/20% do total Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación dos compañeiros 0/40% do total Sumarase polo carácter didáctico para o resto do alumnado 
Cantidade de información 0/20% do total Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/20% do total Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 
Orixinalidade formal 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" —5%/—10% do total 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" —10%/—20% do total 
20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" —20%/—30% do total 
30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" —30%/—50% do total 
50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" —50%/—70% do total 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" —70%/—100% do total 
% do tempo que sobra Puntos que se restan  

Pasarse do tempo sen razón 
xustificada resta 0,1 puntos 
por cada 10% do tempo que 
se sobrepase desde o 20% 

Sen penalización 
até 1' 12" de máis. 
A partir de aí -0,1 
puntos cada 36" 

Sen penalización 
até 1' de máis. A 
partir de aí -0,1 
puntos cada 30" 

Sen penalización 
até 48" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 24" 

Sen penalización 
até 36" de máis. A 

partir de aí -0,1 
puntos cada 18" 

 

 
Criterios de cualificación das probas test (P2) 
As probas test do curso constarán de catorce enunciados relacionados cos contidos implicados e nos que 
haberá que indicar se son verdadeiros (V) ou falsos (F). 
 O criterio de cualificación será o seguinte: 
14 acertos, 1 pto.; 13 acertos, 0,9 pts.; 12 acertos, 0,8 pts.; 11 acertos, 0,7 pts.; 10 acertos, 0,6 pts.; 9 
acertos, 0,5 pts.; 8 acertos, 0,4 pts.; 7 acertos, 0,3 pts.; 6 acertos, 0,2 pts.; 5 acertos, 0,1 pts.; menos de 5 
acertos, 0 pts.) 
 
Criterios de cualificación das probas teóricas de comprensión e redacción (P3) 
As probas teóricas de comprensión e redacción poderán constar de unha ou de varias preguntas e cada 
resposta cualificaranse de acordo o seguinte criterio que se amosará ao alumnado en cada proba: 
Cada resposta correcta, completa e ben redactada poderá cualificarse co máximo indicado (xeralmente 
nun recadro á dereita da pregunta e que se move entre 0,25 puntos como mínimo e 3 puntos como 
máximo). Na cualificación valorarase a cantidade e corrección dos datos que recollades da información 
suministrada nas clases máis a recollida por vós, a orde e coherencia da presentación, e a corrección na 
redacción, e a orixinalidade. Poderá restarse, da cualificacion total final, até un 10% do total de puntos 
por faltas de ortografía e até un 10% do total de puntos, adicionais, por incorreccións sintácticas. 
 
Criterios de cualificación das probas de comentario de texto (P4) 
As probas de comentario de texto constarán de dúas cuestións a partir dun texto relevante do temario. 
Dadas as posibles variacións de cualificación, ofrecemos os criterios en tantos por cento: 
—20% por estruturar as ideas do texto. O criterio neste caso será: a correcta e completa separación das 
ideas principais do texto cualificarase cun máximo do 20% da cualificación final, e a súa correcta 
ordenación cun máximo do 20% da cualificación final, para un total do 40% da cualificación final. 
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—80% por desenvolver un comentario do texto seguindo unha orientación temática. O criterio neste caso 
será: valorarase a cantidade e corrección da información, as relacións establecidas co texto, a orde e 
coherencia, a corrección na redacción, e a orixinalidade.  
—Poderá restarse, da cualificacion total final até o 10% por faltas de ortografía, e o 10% adicional por 
incorreccións sintácticas. 
 
Criterios de cualificación das probas prácticas de resolución de problemas e exercicios 
(P5) 
Este tipo de probas abranguen unha variedade demasiado ampla de posibilidades como para ser 
tipificada nunha programación. Para que isto non sexa un problema para o alumnado, o Departamento 
explicará cada proba con antelación, presentará exemplos para a súa resolución previa, e tamén 
presentará ao alumnado, previamente e por escrito, os criterios de cualificación. 
 
  



  

77 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 
PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
O Departamento realizará unha avaliación, unificada para as materias ao seu cargo, do desenvolvemento 
da programación entre o alumnado. A avaliación realizarase, loxicamente, nos derradeiros días curso, 
usando dous cuestionarios, un para avaliar o proceso de ensino e outro para avaliar a práctica docente. 
Os resultados, comentados, incluiranse na memoria final de curso. 
 A escala para a valoración será numérica, do 1 ao 4, sendo o 1 a valoración máis negativa e o 4 a 
valoración máis positiva. 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO ESCALA 
1 2 3 4 

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     
2 Conseguiuse un desenvolvemento dos coñecementos do alumnado na materia     
3 Conseguiuse unha avaliación correcta e coherente do proceso de ensino do alumnado     
4 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do esforzo individual do alumnado no proceso de ensino     
5 Conseguiuse un desenvolvemento adecuado do traballo colaborativo do alumnado no proceso de ensino     
6 Conseguiuse motivar ao alumnado para desenvolver o proceso de ensino     
7 Conseguiuse implicar ao alumnado no proceso de ensino     
8 Contouse co apoio e implicación das familias no proceso de ensino do alumnado     
9 Mantívose un contacto periódico coas familias do alumando por parte dos docentes da materia     

10 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
11 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE*     
12 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado     
* NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE ESCALA 
1 2 3 4 

1 Conseguiuse un desenvolvemento coherente da programación didáctica nas clases     
2 Cumpriuse coa temporalización no desenvolvemento das clases     
3 Conseguiuse un correcto aproveitamento do material e dos recursos didácticos     
4 Foron efectivas as estratexias metodolóxicas utilizadas     
5 Conseguiuse o desenvolvemento previsto das capacidades cognitivas do alumnado     
6 Conseguiuse unha adecuada motivación do alumnado     
7 Conseguiuse a implicación do alumnado no proceso de ensino e aprendizaxe     
8 Conseguiuse combinar adecuadamente o traballo individual e colaborativo do alumnado     
9 Conseguiuse un grao adecuado de atención á diversidade     

10 Conseguiuse un grao adecuado de desenvolvemento dos elementos transversais     
11 Conseguiuse un correcto aproveitamento das TIC no proceso de ensino e aprendizaxe     
12 Conseguiuse un coñecemento claro dos criterios de avaliación por parte do alumnado     
13 Conseguíronse aplicar os criterios de avaliación de forma clara e coherente para o alumnado     
14 Conseguiuse unha correcta relación entre os criterios de avaliación e os obxectivos didácticos     
15 Conseguiuse unha correcta relación entre o proceso de avaliación e as capacidades do alumnado     
16 Conseguíuse a implicación do alumnado no proceso de avaliación     
17 Conseguiuse un correcto equillibrio entre os instrumentos e o proceso de avaliación     
18 Conseguiuse eficacia nos programas de apoio, reforzo e recuperación     
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 

SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE 
MATERIAS PENDENTES 

 
Nos primeiros vinte días do curso, a Xefatura de Departamento reunirá ao alumnado coa materia 
pendente. Esa reunión ten catro obxectivos: 
1. Suministrar información das horas de Xefatura de Departamento nas que se atenderán semanalmente 
as súas dúbidas, 
2. Explicar as condicións e estrutura das probas que permitirán a recuperación 
3. Decidir as datas das probas de recuperación 
4. Proporcionar en rexistro mecanoscrito e telemático, a infomación básica para a preparación das 
probas teóricas 
 
 Como é preceptivo, as probas de recuperación organizaranse en tres avaliacións, compensando as 
probas teóricas e prácticas: 

—Primeira avaliación: bloque I (Os instrumentos da filosofía) 
—Proba teórica (6 puntos). Incluirá as seguintes unidades: 

Unidade 1: A clasificación do coñecemento humano 
Unidade 2: A linguaxe e o pensamento lóxico 

—Proba práctica (4 puntos): Busca de información para exposición oral e cuestionario posterior, 
sobre linguaxe e lóxica. 

—Segunda avaliación: bloque II (Filosofía e coñecemento) 
—Proba teórica (6 puntos). Incluirá as seguintes unidades: 

Unidade 3: As formas do coñecemento humano 
Unidade 4: Filosofía teórica 

—Proba práctica (4 puntos): Busca de información para exposición oral e cuestionario posterior, 
sobre unha época, tema ou autor da historia da filosofía. 

—Terceira avaliación: bloque III (Filosofía e comportamento) 
—Proba teórica (6 puntos). Incluirá as seguintes unidades: 

Unidade 5: A moralidade humana e a análise ética 
Unidade 6: A organización política da realidade 

—Proba práctica (4 puntos): Busca de información para exposición oral e cuestionario posterior, 
sobre ética e política. 

 
 Durante todo o proceso de recuperación, o Departamento convocará periodicamente ao 
alumnado implicado para dialogar sobre a marcha do proceso, resolver dúbidas, e reforzar a súa 
implicación e a súa motivación. 
 Existirá ademais, como é preceptivo, unha proba oficial de recuperación final, para o alumnado 
que non acade a cualificación de aprobado durante as probas de avaliación, e que se realizará segundo o 
calendario e horario disposto pola Dirección do Centro. 
 Finalmente, como tamén é preceptivo, haberá tamén unha proba extraordinaria de recuperación, 
en xuño, para o alumnado que non acade a cualificación de aprobado durante o curso ordinario, e que se 
realizará segundo o calendario e horario disposto pola Dirección do Centro. 
 A estrutura e condicións destas dúas probas, como o resto das probas de recuperación, poñeranse 
en coñecemento do alumnado coa lóxica antelación. 
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10. ORGANIZACIÓN DE PROCEDEMENTOS PARA 

ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS, DESEÑO DA 
AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE 

ADOPTARÁN EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
 
 
O Departamento presenta, unificada para as materias ao seu cargo, os procedementos para acreditar 
coñecementos previos, o deseño da avaliación inicial e as medidas que se adoptarán en función dos 
resultados. 
 
Avaliación inicial e procedementos para acreditar coñecementos previos 
Nos tres primeiros días do curso comprobaranse os coñecementos previos do alumnado a través dun 
cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado e dunha proba de avaliación inicial. 
 Primeiro farase un cuestionario sobre motivación e hábitos do alumnado. Realizarase de forma 
oral e con cada grupo da materia, seguindo criterios estatísticos. Nese cuestionario preguntarase polos 
hábitos de lectura, escritura e diálogo, polo consumo audiovisual, polos medios TIC á súa disposición, e 
polas capacidades TIC. 
 A proba de avaliación inicial dividirase en dúas partes que intentarán valorar os coñecementos 
previos e o nivel de desenvolvemento de técnicas que se usarán durante o resto do curso na materia: 
—vinte preguntas test que incidirán nos contidos teóricos que se desenvolverán ao longo do curso 
—unha pregunta de resposta breve para coñecer a motivación do alumnado 
 
Medidas que se adoptarán en función dos resultados 
Como reforzo para o alumnado que presente problemas iniciais tanto nos aspectos teóricos como no uso 
das técnicas o Departamento propón tres medidas: 
1. A atención individualizada servirá para resolver os principais problemas detectados. Se os problemas 
están na comprensión teórica ou na redacción, o profesor presentará material e exercicios que permitan 
ao alumnado achegarse aos obxectivos. Se os problemas están na motivación, o profesor traballará 
estratexias para incorporar ao alumno ao ritmo de traballo do grupo. 
2. O traballo de colaboración do alumnado con mellor nivel con aquel que amose problemas para 
conseguir os niveis esixibles de competencia serve para resolver os problemas tanto de comprensión, 
redacción ou elaboración de comentarios de texto, como de motivación ou de capacidade de traballo. O 
propósito é que ese alumnado cun mellor coñecemento e maior destreza á hora de afrontar as cuestións e 
técnicas da materia sirva de guía ao seu compañeiro ou compañeira intentando que esa axuda non sexa 
unha carga para o alumnado de mellor nivel senón unha forma de mellorar o seu rendemento. 
3. Dada a novidade en parte das técnicas empregadas polos procedementos de avaliación desta materia, 
o Departamento proporá clases adicionais voluntarias durante os recreos para reforzar a competencia 
neste tipo de probas ao alumnado con dificultades. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 
O Departamento presenta as chamadas «Medidas de atención á diversidade» (do alumnado) unificadas 
para todas as materias ao seu cargo: 
 
1. Como medida de catalogación da diversidade, propoñemos unha avaliación frecuente que comece a 
efectuarse, como é preceptivo, no mesmo inicio do curso. 
2. Propoñemos unha organización do curso, a partir da catalogación dos niveis de diversidade, no que o 
alumnado con mellor adaptación axude e colabore co que menos adaptación presente á materia e ás súas 
esixencias. Deste xeito, o alumnado convírtese en protagonista do proceso de atención á diversidade. 
3. Como medida de atención ao alumnado que manifeste un grao especialmente elevado de 
coñecementos ou de madureza intelectual, con respecto ao nivel medio do grupo, propoñemos unha 
atención paralela que permita proporcionarlles lecturas de obras adecuadas ao temario, co obxectivo de 
fomentar a colaboración coas tarefas docentes a través da exposición de unidades didácticas na aula, 
sempre dirixido polo profesor, que ademais colaboraría na preparación desa exposición. 
4. Como medida de atención alumnado que manifeste retraso con respecto ao nivel medio do grupo 
serán, así mesmo, atendidos individualmente segundo as súas dificultades. Se radican na comprensión 
teórica, o profesor presentará material complementario que permita achegarse aos obxectivos básicos. Se 
as dificultades están nas actividades prácticas, o profesor aumentará o grao de colaboración na escolla do 
material e na preparación e/ou exposición desas actividades. 
5. Como medida de atención ao alumnado que se incorpore ao curso unha vez comezado, analizaremos 
cada situación individual en base aos informes da titoría e do Departamento de Orientación. En función 
deses informes propoñemos unha avaliación individualizada e exhaustiva, a través dunha entrevista 
persoal, para determinar o grao de competencia tanto nos contidos como nas técnicas usadas na materia. 
Deseguido, o profesor informará ao alumnado implicado, a partir da programación oficial, de todos os 
aspectos da materia que sexan relevantes. Despois de todo isto, o alumnado implicado pasaría a 
atenderse segundo as medidas que detallamos no punto anterior, o 4 (ou 3 se fose o caso). 
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12. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

DO CURSO 
 
 
Elementos transversais 
A «Filosofía» para 1º de bac. é unha materia con claro sentido interdisciplinar. Ao longo do seu 
desenvolvemento conecta, en maior ou menor grao, con varias das materias que integran as diversas 
modalidades do bacharelato, particularmente: Física, Matemáticas, Historia, Linguas, Bioloxía e 
Tecnoloxía. 
 A modo de introdución, asumimos o que no Decreto 86/2015, do 25 de xuño se di sobre os 
elementos transversais: 
 No currículo de «Filosofía» para 1º de bac. abórdanse varios dos elementos transversais de etapa, 
os que atinxen basicamente ao espírito emprendedor e ao estudo dos proxectos empresariais, e á 
influencia que poden ter neles as achegas das ramas da filosofía. Na materia de Filosofía, todas estas 
esixencias están aglutinadas en varios bloques temáticos: a especificidade do saber filosófico, o 
coñecemento humano, a pregunta pola realidade, a condición humana e a racionalidade práctica. A 
través destes bloques o alumnado coñecerá os interrogantes, os conceptos, as formulacións e as respostas 
da filosofía aos grandes problemas do saber, o coñecemento, a ciencia, a realidade, a natureza, o ser 
humano, a acción, a arte, o discurso e a innovación. Os contidos relacionados coa epistemoloxía, a 
filosofía da ciencia e da natureza, e a metafísica permiten afondar no coñecemento que o alumnado ten 
do seu contorno e da súa relación con el. O alumnado desenvolve a competencia para interpretar sucesos, 
avaliar o seu impacto, localizar as súas causas, anticipar e prever as consecuencias, analizar os factores 
capaces de transformar a realidade. Así mesmo, invitan o alumnado a exercer o pensamento metódico 
(na ciencia, na ontoloxía e na metafísica) con rigor e precisión. Os contidos de antropoloxía, ética e 
filosofía política dan luz sobre a realidade individual, social e cultural; estimulan a autocomprensión e o 
autocoñecemento, espertan a capacidade de argumentación moral e política, desenvolven a conciencia 
normativa e a empatía moral, fomentan o respecto polos dereitos humanos, invitan á participación activa 
na vida democrática. Os contidos de filosofía da linguaxe, lóxica, retórica e argumentación serven para 
educar a interpretación, a expresión, a formulación e a exposición do propio pensamento e do alleo en 
contextos comunicativos variados (deliberación, negociación, investigación, diálogo, controversia, 
discusión crítica e conversa informal), empregando con eficacia o razoamento lóxico e respectando as 
máximas que rexen a conduta racional comunicativa. Os contidos de estética proxectan o alumnado a 
comprender, apreciar e valorar con espírito crítico reflexivo, actitude aberta e respectuosa, as diferentes 
manifestacións culturais e artísticas. A finalidade é apropiarse criticamente dun conxunto de criterios 
estéticos para estimar o valor da produción cultural e artística e, chegado o caso, producir obras artísticas 
innovadoras con contido filosófico. 
 O Departamento considera que todas as materias ao seu cargo deben facilitar que o alumnado 
comprenda a realidade na que viven, e que sexan quen de asimilar coñecementos para interpretala e 
tomar decisións conscientes e sen prexuízos, como cidadáns. Tamén deben servir para que adquiran 
sensibilidade ante os retos do presente e desenvolvan unha actitude crítica e responsable respecto aos 
problemas presentados, unha actitude solidaria na defensa da liberdade, os dereitos humanos, os valores 
democráticos e a construción da paz. 
 O proceso de ensinanza da «Filosofía» para 1º de bac., como a do resto das materias asignadas a 
este Departamento, pretende potenciar certas actitudes e hábitos que permitan ao alumnado a educación 
en cinco valores esenciais: 
—O respecto, que entendemos en catro sentidos complementarios: 

—Respecto a un mesmo a través da autoestima, a honestidade, o aprecio da propia dignidade, a 
valoración do esforzo persoal, a capacidade para aceptar os erros e para superar as dificultades. 
—Respecto aos demais a través da empatía, da escoita e o diálogo, e da resolución pacífica de 
conflitos. 
—Respecto ás culturas tanto nas súas diferentes mentalidades como nos seus costumes e hábitos, e 
no seu patrimonio material ou inmaterial. 
—Respecto aos seres vivos e á natureza a través da comprensión do valor e dignidade de todas as 
especies, e da colaboración para evitar o deterioro medioambiental. 

—A responsabilidade ou aceptación das consecuencias dos actos morais, que intentaremos desenvolver 
en tres sentidos complementarios: 

—Responsabilidade nas tarefas personais, coa aceptación crítica das consecuencias do traballo e 
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coa implicación no desenvolvemento da materia. 
—Responsabilidade nas tarefas colectivas, coa participación en proxectos en grupo nos que será 
preciso o cumprimento dos compromisos contraídos, e coa toma de postura razoada, honesta e 
crítica nos posibles conflitos e dilemas morais que se presenten. 
—Responsabilidade respecto da sociedade, coa aceptación crítica das normas básicas de civismo, o 
desenvolvemento crítico do papel social de cidadanía, e a colaboración no desenvolvemento 
sustentable do planeta. 

—A xustiza como respecto a cinco dereitos fundamentais nunha sociedade democrática e nun estado de 
dereito: 

—Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia machista, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de 
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 
—Dereito á educación. 
—Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
—Dereito á liberdade. 
—Dereito ao pluralismo de ideas, costumes, valores e comportamentos. 

—A solidariedade coas minorías e coas persoas en situacións de necesidade, de minusvalía, ou de 
exclusión social. 
—A creatividade, que fomentaremos a través da motivación para a busca de solucións novidosas, 
personais e alternativas a todos os problemas presentados. 
 
Actividades en relación co Proxecto Lector 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias da etapa, e en cumprimento do 
disposto no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, nesta materia traballaranse distintos elementos 
transversais de carácter instrumental, un dos cales fai fincapé na adopción de medidas para estimular o 
hábito da lectura e mellorar a capacidade de expresarse correctamente en público. 
 A materia de «Filosofía» para 1º de bac. esixe a asimilación e transmisión de ideas e 
informacións. Así, pois, o coidado na precisión dos termos, no encadeamento adecuado das ideas ou na 
expresión verbal das relacións fará efectiva a contribución desta materia ao desenvolvemento da 
competencia en comunicación lingüística, en particular no relativo á expresión e comprensión lectoras. O 
dominio da terminoloxía específica permitirá, ademais, comprender en profundidade o que outros 
expresan sobre ela.   
 O uso sistemático do debate pretende contribuír tamén ao desenvolvemento desta competencia, 
porque esixe exercitarse na escoita, na exposición e na argumentación. Da mesma maneira, o feito de 
comunicar e defender, con argumentos e datos, ideas e opinións, respectando en todo momento a visión 
do contrario, é imprescindible para lograr os obxectivos relacionados cunha visión crítica das distintas 
situacións analizadas, o que fomentará o uso da linguaxe, tanto verbal como escrita.  
 O dominio e o progreso nas competencias lingüísticas nas súas catro dimensións de comunicación 
oral, (1) escoitar e (2) falar, e comunicación escrita, (3) ler e (4) escribir, será constantemente exercitada 
no desenvolvemento da materia e será comprobada e avaliada constantemente no proceso de ensino. 
 O Departamento presenta as accións previstas en relación co desenvolvemento das  competencias 
lingüísticas repartidas en dous apartados: 
1. Fomento da lectura: 

—Lectura, estruturación, comprensión e recensión de textos relevantes. 
—Lecturas recomendadas.  
—Realización de tarefas de investigación baseadas na lectura de documentos. 
—Lectura de instrucións escritas durante o proceso de ensino. 
—Lectura, en voz alta ou en silencio, durante as sesións de clase. 

2. Práctica da expresión oral:  
—Exposicións ante o grupo, tanto individuais como en grupo. 
—Debates e discusións, organizados ou espontáneos. 
—Interaccións orais en grupo. 
—Dramatizacións. 

 O Departamento dedicará o tempo preciso para que o alumnado aprenda, asimile, desenvolva e 
mellora estas técnicas. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO 

 
 
Tendo en conta as instrucións das autoridades educativas respecto aos protocolos covid-19, o 
Departamento non contempla para este curso a realización de ningún tipo de actividade complementaria 
ou extraescolar para o alumnado das materias ao seu cargo. Pero estamos abertos a calquera posibilidade 
que poida xurdir durante o curso, como adoitou suceder en cursos pasados, neste caso en función das 
variacións da pandemia e das instrucións que as autoridades educativas nos vaian dando. 
 
 
 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 
MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA 

 
 
Os mecanismos que o Departamento contempla para a modificación da programación didáctica en 
función dos resultados académicos e procesos de mellora preséntanse unificados para todas as materias 
ao seu cargo, e están centrados en catro aspectos: 
 
1. Asimilación e seguimento dos contidos por parte do alumnado. 
2. Temporalización e secuenciación de contidos. 
3. Cantidade e efectividade dos procedementos de avaliación, cualificación e promoción do alumnado. 
4. Materiais e recursos didácticos. 
 
 No caso de detectarse erros significativos, variaranse durante o curso pero sempre 
consensuándoo co alumnado e consignándoo nas actas do Departamento. As variacións recolleranse logo 
na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica para o curso seguinte. 
 Se se trata de elementos de mellora que non afectan gravemente ao proceso de ensino e 
aprendizaxe, consignaranse na memoria final de cara a unha reelaboración da programación didáctica 
para o curso seguinte. 
 
  



  

84 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: 
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DA EVOLUCIÓN DA 
PANDEMIA DE COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN pax. 112 

2. ADAPTACIÓNS XERAIS 

Das vías de comunicación 

pax. 113 Do proceso de aprendizaxe e ensino 
Do proceso de cualificación e avaliación 
Da temporalización, contidos, e procedementos e instrumentos de cualificación 

3. ADAPTACIÓNS ESPECÍFICAS 

Da materia «Historia da filosofía» para 2º de bacharelato pax. 115 
Da materia «Antropoloxía social e cultural» para 2º de bacharelato pax. 116 
Da materia «Filosofía» para 1º de bacharelato 
Adaptacións específicas para «Filosofía» de 1º de bac. pendente en 2º de bac. 

pax. 117 
pax. 118 

 
  



  

85 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021-2022 

 
1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN 

 
 
A situación excepcional que vivimos durante o trimestre final do curso 2019-2020, no que, seguindo as 
intrucións das autoridades educativas, se suspenderon as clases presenciais como forma de control da 
pandemia de covid-19, fai preciso, segundo as «Instrucións polas que se incorporan a 
declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo 
consejo interterritorial do sistema nacional de salud pública (D.O.G. no 174 bis do 28-08-
2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do comité clínico ao protocolo do 
22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario 
de Galicia para o curso 2020-2021» na súa versión do 31/08/2020., recoller na programación do 
anterior curso 2020-2021, os mecanismos de adaptación previstos polo Departamento en función da 
evolución da pandemia. 
 
 Atendendo a este requerimento, e tendo en conta o difícil que resulta facer propostas sobre 
pautas tan indefinidas como os que se nos presentan nas instrucións oficiais, o Departamento presentou 
as adaptacións que pensabamos facer na programación no caso de que as autoridades educativas 
consideraran oportuno pasar á modalidade de educación non presencial, parcial (semipresencial) ou 
totalmente. 
 Sen un requerimento específico e explícito para este curso 2021-2022, e malia que o curso pasado 
non foron precisas, o Departamento mantén as propostas de adaptación para este curso. 
 
 Aínda que presentamos estas adaptacións diferenciadas para cada unha das tres materias ao 
cargo do Departamento, comezamos cunha serie de principios xerais, aplicables ás tres, que pretenden 
configurar un marco xeral de actuación. 
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2. ADAPTACIÓNS XERAIS 

 
 
O Departamento entende a educación presencial como unha metodoloxía de ensino e aprendizaxe 
baseada nas clases en aulas. A educación non presencial sería a que usase exclusivamente métodos 
telemáticos. Finalmente a educación semipresencial sería a que combina as dúas metodoloxías 
anteriores. 
 A partir destas definicións, o Departamento ofrece unha adaptación pensada para a educación 
non presencial, baseada en vías telemáticas, perfectamente aplicable á educación semipresencial con só 
sumarlle as habituais vías presenciais. 
 
 
Adaptación xeral das vías de comunicación 
 
O principal problema que atopou este Departamento para a docencia non presencial a finais do curso 
pasado foi a de establecer comunicación co seu alumnado. Sen un claro cando e como, a labor docente e 
os esforzos do alumnado resultan ineficaces. 
 Como se detalla no cadro inferior, o Departamento usará catro vías de comunicación co alumnado 
tanto no caso de educación semipresencial como de educación non presencial: 
—O correo electrónico do Centro 
—A vía telefónica 
—A aula virtual do Centro 
—A plataforma webex 
 

Motivo da comunicación Vía de comunicación 
Correo electrónico Teléfono Aula virtual Plataforma webex 

Información para o alumnado X X X X 
Material para o alumnado X  X  
Motivación do alumnado X X  X 
Consultas do alumnado X X X X 
Exercicios para o alumnado X  X X 
 
 
Adaptación xeral do proceso de aprendizaxe e ensino 
 
A base do proceso de aprendizaxe e ensino está no intercambio de información entre os docentes e o 
alumnado. 
 Na educación presencial o intercambio de información realízase maioritariamente nas aulas, no 
horario habitual de clases. Tanto na educación semipresencial como na educación non presencial sería 
preciso buscar vías alternativas que, interpretamos, decidiran as autoridades educativas 
correspondentes. 
 Como se detalla no cadro inferior, o Departamento ofrece tres vías e cinco modalidades 
alternativas para o proceso de aprendizaxe e ensino para a educación non presencial, que no caso da 
educación semipresencial se alternarían, co proceso presenciais na aula: 
 

Modalidade de ensino e aprendizaxe Vía de comunicación 
Teléfono Aula virtual Plataforma webex 

Clases en modalidade telemática   X 
Clases en modalidade podcast  X  
Titorías de grupo   X 
Titorías individuais X  X 
Foro permanente de dúbidas  X  
 
 
Adaptación xeral do proceso de cualificación e avaliación 
 
Un dos aspectos que máis inquedanza esperta no alumnado e nas súas familias no caso da educación non 
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presencial, é a cualificación e a avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe. 
 Como se detalla no cadro inferior, o Departamento ofrece catro vías e seis modalidades 
alternativas para que en todo momento o proceso de cualificación e avaliación estea actualizado e resulte 
claro. No caso da educación semipresencial todo isto se alternaría co proceso presencial na aula: 
 
 

Proceso de cualificación e avaliación Vía de comunicación 
Correo electrónico Teléfono Aula virtual Plataforma webex 

Estrutura das probas de cualificación X X X  
Condicións das probas de cualificación X X X  
Criterios de cualificación das probas X X X  
Concordar probas de cualificación X X   
Realización de probas de cualificación X X (ocasionalmente)  X 
Resultados de probas de cualificación  X X (ocasionalmente) X  
 
 
Adaptación xeral de temporalización, contidos, e procedementos e instrumentos de 
cualificación 
 
A parte menos controlable das adaptacións que o Departamento tería que facer no caso de vérmonos na 
obriga de recorrer á educación non presencial ou semipresencial sería o da temporalización, os contidos 
e os procedementos e instrumentos de cualificación. 
 En vista do impredicible que está a resultar a pandemia de covid-19, resulta igualmente 
impredicible saber cando e durante canto tempo as autoridades poderían decretar un cambio de 
modalidade educativa. 
 Alén das adaptacións específicas para cada materia que presentamos nos seguintes apartados, o 
Departamento, ao propoñer na súa programación oficial un sistema, unificado para as catro materias ao 
seu cargo, de cualificación por bloques e por acumulación de cualificacións, sobre 10 puntos totais en 
cada bloque, que se ofrecerán en diferentes probas, considera que non haberá ningún problema en, 
segundo sexa o caso, reaxustar, adaptar ou mesmo eliminar contidos, e procedementos e instrumentos 
de cualificación en función dos axustes da temporalización. 
 Como principio xeral, se durante o proceso de ensino presencial, e dentro do marco da avaliación 
correspondente, xa se realizou o 80% do proceso de cualificación, tal e como se indica no apartado 
«Criterios de cualificación» da programación oficial de cada materia, eliminaranse as probas restantes e 
extrapolarase a cualificación ao 100%. 
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3.1. ADAPTACIÓNS ESPECÍFICAS DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA MATERIA 
«HISTORIA DA FILOSOFÍA» PARA 2º DE 

BACHARELATO 
 
 
As adaptacións específicas para a materia de «Historia da filosofía» para 2º de bac. refírense aos 
procedementos e instrumentos de avaliación e aos criterios de cualificación. 
 

LISTADO OFICIAL DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
TIPO SIGNIFICADO 

Procedemento 1 (P1) Probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Instrumento 1 (I1) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas de busca de información audivisual para exposición oral 
Procedemento 2 (P2) Probas orais de argumentación e debate 
Instrumento 2 (I2) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de argumentación e debate 
Procedemento 3 (P3) Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test 
Instrumento 3 (I3) Rexistro cuantitativo das probas con preguntas tipo test 
Procedemento 4 (P4) Probas teóricas de comprensión e redacción 
Instrumento 4 (I4) Rexistro cuantitativo-cualitativo das probas teóricas de comprensión e redacción 
Procedemento 5 (P5) Probas de comentario de textos da historia da filosofía 
Instrumento 5 (I5) Rexistro cualitativo-cuantitativo das probas de comentario de textos da historia da filosofía 
 
 No caso de que as autoridades educativas decidisen que se pasase a un proceso de educación non 
presencial, parcial ou total, e esas probas non fosen aínda cualificadas, o Departamento eliminaría o 
procedemento 2, é dicir, as probas orais de argumentación e debate, e a cualificación sería extrapolada ao 
100% en base ao resto das probas. 
 Os restantes procedementos aínda non cualificados (sempre que non se chegara ao 80% como 
indicamos nos principios xerais de adaptación) serían adaptados á nova situación, tal e como se indica no 
recadro inferior, mantendo o instrumento de avaliación: 
 

ADAPTACIÓN DE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Adaptación do procedemento 1 (Probas de busca de información audivisual para exposición oral) 
—O alumnado elaborará individualmente un vídeo. 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir a exposición oral do alumnado en circunstancias semellantes ás dunha 
exposición oral na aula. 
—O vídeo terá que ser colgado, no prazo indicado, nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo 
persoal do MGB ao enderezo MGB do profesor. 
Adaptación do procedemento 3 (Probas de comprensión e precisión con preguntas tipo test) 
—Concordarase día e hora co alumnado, individualmente, e o profesor conectará en directo a través da plataforma Webex. 
—Despois de comprobar que o alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba: o profesor lerá cada pregunta e o 
alumnado terá dez segundos para contestala. 
Adaptación do procedemento 4 (Probas teóricas de comprensión e redacción) 
—Concordarase día e hora co alumnado, individualmente, e o profesor conectará en directo a través da plataforma Webex. 
—Despois de comprobar que o alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba: o profesor lerá cada pregunta e o 
alumnado terá 40 segundos para elaborar unha resposta que exporá oralmente rematado ese prazo. 
Adaptación do procedemento 5 (Probas de comentario de textos da historia da filosofía) 
—Concordarase día e hora con todo o grupo e conectaranse en directo a través da plataforma Webex. 
—O profesor enviará o texto seleccionado para o comentario a través do correo de grupo do MGB. 
—O alumnado terá un prazo de entrega do comentario de 1 hora e 30 minutos. Durante ese tempo o alumnado deberá 
permanecer conectado en directo a través da plataforma Webex. 
—Os comentarios deben facerse nun formato estándar e mandaranse como arquivo adxunto a unha mensaxe enviada desde o 
correo persoal do MGB, ao enderezo de correo do MGB do profesor. 
—O profesor poderá conectarse con posterioridade co alumnado para comprobar da autoría persoal do contido enviado. 
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3.2. ADAPTACIÓNS ESPECÍFICAS DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA MATERIA 
«ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL» PARA 2º DE 

BACHARELATO 
 
 
Dado o carácter práctico da materia de «Antropoloxía social e cultural» para 2º de bac. propoñemos 
como adaptación específica, no caso de pasarmos a un proceso de educación non presencial, a 
elaboración dun proxecto de investigación individual que substitúa, segundo as condicións que 
indicamos no recadro inferior, a cualificación das probas que aínda non foran realizadas na avaliación 
correspondente (sempre que non se chegara ao 80% como indicamos nos principios xerais de 
adaptación). 
 
 Deste xeito, eliminariamos todos os procedementos de avaliación agás o procedemento 1, que é o 
que mellor recolle o espírito da materia, e manteriamos o instrumento de avaliación. 
 
 Se durante proceso de educación presencial, na avaliación correspondente xa se tivese avaliado o 
procedemento 1, a cualificación parcial até o momento do paso a un proceso de educación non presencial 
(aínda que non se chegara ao 80) sería extrapolada até cubrir o 100% da cualificación da avaliación. 
 

Adaptación do procedemento 1 (Probas de busca de información audivisual para exposición oral) 
—O alumnado elaborará individualmente un vídeo. 
—O vídeo pode ser editado ou reproducir a exposición oral do alumnado en circunstancias semellantes ás dunha exposición 
oral na aula. 
—O vídeo terá que ser colgado, no prazo indicado, nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo 
persoal do MGB ao enderezo MGB do profesor. 
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3.3. ADAPTACIÓNS ESPECÍFICAS DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DA MATERIA 
«FILOSOFÍA» PARA 1º DE BACHARELATO 

 
 
Os problemas que o Departamento detectou ao final do curso pasado para desenvolver unha educación 
non presencial en grupos tan numerosos e cun volume tan grande de alumnado como o que leva 
aparellado a materia de «Filosofía» para 1º de bac. (para este curso, 4 grupos para un total de 91 
alumnos), fíxonos pensar que no caso de pasarmos a un proceso de educación non presencial, parcial ou 
total, habería que reducir o número de probas para podermos manter a eficacia do proceso educativo. 
 Por iso propoñemos como adaptación específica a elaboración dun proxecto de investigación, 
individual ou en grupo, que substitúa, segundo as condicións que indicamos no primeiro recadro 
inferior, a cualificación das probas que aínda non foran realizadas ou que non puidesen ser realizadas 
presencialmente na avaliación correspondente (aínda que non se chegara ao 80). 
 
 Segundo esta adaptación específica, eliminariamos todos os procedementos de avaliación agás o 
procedemento 1, pero variando as condicións presentadas no proceso de educación presencial, tal e como 
indicamos no segundo e terceiro recadros inferiores, para recoller os aspectos sobranceiros dos outros 
procedementos. 
 Esta adaptación faríase independentemente de que na avaliación correspondente xa se tivese 
avaliado o procedemento 1 correspondente, de xeito que o novo procedemento 1 cubriría até o 100% da 
cualificación da avaliación que non puidese ser cualificada a través de probas presenciais (sempre que 
non se chegara ao 80% como indicamos nos principios xerais de adaptación). 
 

Adaptación do procedemento 1 (Probas de busca de información audivisual para exposición oral) 
—O alumnado elaborará individualmente un vídeo. 
—O tema terá que ser proposto previamente ao profesor e aprobado por el. Durante o proceso  de elaboración, o alumnado terá 
que someterse a controis da elaboración por parte do profesor. 
—Os vídeos durarán 2 minutos por cada punto da cualificación da avaliación correspondente que non fora cualificado durante 
o proceso de educación presencial. 
—O vídeo pode ser editado ou reproducir unha exposición oral en circunstancias semellantes ás dunha exposición oral na aula. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do MGB ao 
correo do MGB do profesor. 
—A partir da recepción, concordarase día e hora co alumnado, individualmente, e o profesor conectará en directo a través da 
plataforma Webex para realizar preguntas sobre o contido do traballo presentado. 

 
Criterios de cualificación da adaptación do procedemento 1 

Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Resta até o 100% do total Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Resta até o 100% do total Restarase polo ton de lectura e todo o que indique que non se expresa de forma espontánea 

Proceso de construción Resta até o 100% do total Penalizarase polos incumprimentos nos controis que o profesor fará durante o proceso de elaboración 

Material usado 0/10% do total Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación dos compañeiros 0/30% do total Sumarase polo carácter didáctico para o resto do alumnado 

Cantidade de información 0/10% do total Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/10% do total Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 

Orixinalidade formal/contido +0/5% /+0/5% do total Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Asimilación do explicado 0/30% do total O alumnado responderá preguntas sobre o contido do seu traballo 
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Baremo de cualificación da temporalización da adaptación do procedemento 1 

% do tempo 

que falta 

Módulos temporais 
Puntos que se restan 

20' 18' 16' 14' 12' 10' 8' 6' 

5%-10% 18'/19' 16' 12"/17' 06" 14' 24"/15' 12" 12' 36"/13' 18" 10' 48"/11' 24" 9'/9' 30" 7' 12"/7' 36" 5' 24"/5' 42" —5%/—10% do total 

10%-20% 16'/18' 14' 24"/16' 12" 12' 48"/14' 24" 11' 12"/12' 36" 9' 36"/10' 48" 8'/9' 6' 24"/7' 12" 4' 48"/5' 24" —10%/—20% do total 

20%-30% 14'/16' 12' 36"/14' 24" 11' 12"/12' 48" 7' 48"/11' 12" 8' 24"/9' 36" 7'/8' 5' 36"/6' 24" 4' 12"/4' 48" —20%/—30% do total 

30%-50% 10'/14' 9'/12' 36" 8'/11' 12" 7'/7' 48" 6'/8' 24" 5'/7' 4'/5' 36" 3'/4' 12" —30%/—50% do total 

50%-70% 6'/10' 5' 24"/9' 4' 48"/8' 4' 12"/7' 3' 36"/6' 3'/5' 2' 24"/4' 1' 48"/3' —50%/—70% do total 

menos (-) do 70% - de 6' - de 5' 24'' - de 4' 48" - de 4' 12" - de 3' 36" - de 3' - de 2' 24" - de 1' 48" —70%/—100% do total 

 
 
Adaptacións específicas para «Filosofía» de 1º de bac. pendente en 2º de bac. 
 
No caso particular do alumnado coa materia «Filosofía» de 1º de bac. pendente en 2º de bac. o 
Departamento propón tamén, como adaptación específica, e para non crear agravio comparativo, 
simplificar os procedementos e instrumentos de avaliación e reducilos a unha soa proba por avaliación 
(sempre que non se chegara ao 80% como indicamos nos principios xerais de adaptación): a proba 
práctica, cuxa valoración pasaría a extrapolarse sobre o 100%. 
 Esta adaptación faríase independentemente de que na avaliación correspondente xa se tivese 
avaliado o procedemento 1 correspondente, de xeito que o novo procedemento 1 cubriría até o 100% da 
cualificación da avaliación que non puidese ser cualificada a través de probas presenciais (sempre que 
non se chegara ao 80% como indicamos nos principios xerais de adaptación). 
 Presentamos no seguinte recadro a adaptación desta proba para educación non presencial: 
 

Adaptación da proba de busca de información audivisual para exposición oral 
—O alumnado elaborará individualmente un vídeo. 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir a exposición oral do alumnado en circunstancias semellantes ás dunha 
exposición oral na aula. 
—O vídeo terá que ser colgado, no prazo indicado, nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo 
persoal do MGB ao enderezo MGB do profesor. 
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O único membro do Departamento de filosofía do I.E.S. Manuel García Barros da Estrada dá a súa 
conformidade á Programación Didáctica para o curso 2021-2022. 
 
 

Arturo J. Vizcarra Trillo, Xefe de Departamento de filosofía 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Estrada, martes, 5 de outubro do 2021 
 
 


