
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Coñecer a orixe da filosofía occidental (onde, cando e por 
que xorde), distinguíndoa dos saberes prerracionais, o mito e a 
maxia, en tanto que saber práctico, e comparándoa con algunhas 
características xerais das filosofías orientais. 

B1.2.1. Explica as diferenzas entre a explicación racional e a 
mitolóxica, en comparación tamén con algunhas características xerais 
das filosofías orientais. 

B1.5. Reflexionar e argumentar, de xeito escrita e oral, sobre o 
interese, especificamente humano, por entenderse a si mesmo e 
o que o rodea. 

B1.5.1. Realiza pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de 
xeito razoado, no que pretenda dar sentido a algún conxunto de 
experiencias. 

B1.6. Recoñecer as funcións da filosofía en tanto que saber 
crítico que aspira a fundamentar, analizar e argumentar sobre os 
problemas últimos da realidade, desde unha vertente tanto 
teórica como práctica. 

B1.6.1. Diserta sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas 
funcionalidades. 

B2.4. Recoñecer as etapas do desenvolvemento da identidade 
persoal, reflexionando sobre os factores que determinan o éxito e 
o fracaso, e achega a propia opinión razoada sobre estes dous 
conceptos. 

B2.4.1. Le textos literarios nos que se analiza a personalidade dos 
personaxes, identifica os trazos e os tipos de personalidade, e 
reflexiona por escrito sobre a temática. 

B2.13. Reflexionar e argumentar sobre a importancia da 
motivación e das emocións, como a curiosidade e o pracer de 
aprender, o desexo de lograr obxectivos, a satisfacción pola 
resolución de problemas, o agrado polo recoñecemento de éxito, 
a compracencia polo estímulo de iniciativas, etc. 

B2.13.1. Argumenta sobre o papel das emocións para estimular a 
aprendizaxe, o rendemento, o logro de obxectivos e a resolución de 
problemas, entre outros procesos. 

B2.16. Explicar as teorías da alma de Platón e de Aristótoles, 
reflexionando sobre a consideración e a relación entre a alma, o 
corpo e os afectos, que se analizan nesas teorías. 

B2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación entre o corpo e a 
mente ou alma. 

B3.2. Recoñecer a dimensión social e cultural do ser humano, 
identificando e distinguindo os conceptos de cultura e de 
sociedade. 

B3.2.1. Define e explica o significado dos conceptos de cultura e de 
sociedade, facendo referencia aos compoñentes socioculturais que hai 
no ser humano. 
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B3.4. Coñecer os elementos do proceso de socialización e 
relacionalos coa propia personalidade. 

B3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria. 

B3.7. Definir o que é a comunicación, analizando as formas de 
comunicación non verbal, e a incidencia das novas tecnoloxías 
da información e da comunicación. 

B3.7.1. Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes 
e os inconvenientes cando a ferramenta para ela son as novas 
tecnoloxías. 

B4.5. Comprender algúns dos principais tipos de verdade (a 
verdade como correspondencia; a verdade segundo o 
pragmatismo americano; a verdade desde o perspectivismo e o 
consenso) e reflexionar sobre a posibilidade de alcanzar a 
verdade absoluta. 

B4.5.2. Reflexiona sobre a parte positiva de equivocarse e a 
importancia do erro como posibilidade de procura de novas estratexias 
e solucións. 

B6.4. Coñecer a existencia de determinismo na natureza, 
analizando a posibilidade que ten o ser humano de ser libre, 
tendo en conta que é un ser natural e, en canto tal, sometido ás 
leis da natureza. 

B6.4.1. Argumenta sobre as posibilidades do ser humano de actuar 
libremente, tendo en conta que é un ser natural. 

B6.12. Valorar a liberdade como condición básica para a 
creatividade innovadora, a conexión entre si das ideas 
preexistentes e a competitividade. 

B6.12.1. Argumenta sobre o papel da liberdade como condición 
fundamental para a creación, e razoa a súa opinión. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
 

 

 

 

 

 

Procedementos: 
 

- Tarefas entregadas polo alumnado a través das distintas canles 

propostas: aula virtual e correo electrónico. 

 

Instrumentos: 
 

- Rexistro das actividades entregadas segundo o prazo de entrega indicado. 

- Calidade das tarefas enviadas. 

Cualificación 
final 

O procedemento para calcular a nota final terá en conta o resultado da 1ª e 
da 2ª avaliación. Esta nota poderá ser aumentada como se indica a 
continuación:  

Realización das tarefas propostas semanalmente na aula virtual:  

- Entrega correcta* de entre o 90 e o 100% das tarefas: 2 PUNTOS  

- Entrega correcta* de entre o 80 e o 90% das tarefas: 1,5 PUNTOS  

- Entrega correcta* de entre o 70 e o 80% das tarefas: 1 PUNTOS  

- Entrega correcta* de entre o 60 e o 70% das tarefas: 0,5 PUNTOS  

* En forma, contido e prazo. 

O cálculo da nota final farase da seguinte maneira :   

Media da 1ª e da 2ª avaliación  +  Nota obtida no traballo da 3ª avaliación  

Posto que se dan suficientes ferramentas para acadar un bo resultado final, 
NON se fará redondeo da nota media da 1ª e 2ª avaliación no caso de que 
non se presenten axeitadamente as tarefas propostas na 3ª avaliación.  

O alumno que ten algunha avaliación suspensa, superará a materia sempre 
e cando o cálculo da nota final lle permita alcanzar unha media de 5, para o 
cal deberá traballar de maneira constante durante a terceira avaliación e 
entregar como mínimo o 80% das tarefas correctamente. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de que o alumnado non supere a materia durante o curso 
académico, farase unha proba escrita sobre os contidos tratados na 
primeira e segunda avaliación no mes de setembro. Será o centro o que 
estableza as datas nas que se realizarán estas probas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación 
(non hai alumnos coa materia pendente) 

Criterios de cualificación  
(non hai alumnos coa materia pendente) 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
   (non hai alumnos coa materia pendente) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Veremos dun xeito práctico novos contidos de carácter transversal 

que estaban previstos na programación. Esta transversalidade 

implica que se trate de contidos xa vistos anteriormente noutras 

materias ou que forman parte do seu día a día, polo que non 

suporán necesariamente a adquisición de novos coñecementos, 

senón unha reflexión sobre aqueles que xa teñen adquiridos, toda 

vez que se contribuirá a que alcancen un maior desenvolvemento 

nas competencias clave. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado de filosofía ten os medios necesarios para acceder 

ás tarefas propostas na aula virtual. Estas tarefas serán programadas 

semanalmente. 

Tendo en conta a carga de traballo que o alumnado poida ter, o 

Departamento de Filosofía decidiu reducir os contidos e, polo tanto, o 

número de tarefas propostas cada semana. 

Materiais e 

recursos 

 - Libro “Filosofía 4” da editorial Santillana. 

 - Outros recursos sacados de internet ou de creación propia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información ao alumnado lévase a cabo a través de distintas canles: 

aula virtual, foro de novas e correo electrónico. 

En canto ás familias, a comunicación lévase a cabo a través de 

Abalar. 

Publicidade  
Este documento será publicado tanto na aula virtual de francés (no 

foro de novas) como na páxina web do centro. 


