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INTRODUCIÓN  E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O IES O Mosteirón e un centro relativamente novo na rede de centros educativos da Xunta pero con máis de cincuenta anos de historia, as súas instalacións vanse 

actualizando moi lentamente. 

O noso instituto pode defínirse como un centro de entorno rural que recibe tamen parte do alumnado da vila de Sada, tratase dun centro pequeno, sobre cen alumnos e 

dezanove profesores que ao emprazarse fóra da zona urbana o seu alumnado chega, na súa maioría, en transporte escolar. Este feito condiciona a posibilidade de realizar 

actividades fóra do horario lectivo. Debemos tamen constatar como particularidade que o seu centro adscrito comparte recinto (ademais de ximnasio, comedor e pistas 

deportivas) polo que o “paso” do alumnado de primaria a secundaria adoita ser moi fácil. 

O IES O Mosteirón conta con dúas aulas de informática, tres de abalar e canón ou videoproxector en todas as aulas, ten unha conexión lenta a internet para todo o centro, 

polo que resulta, en ocasións, complicado o uso das TIC na aula. Otras dependencias de aproveitamente para o alumnado e unha boa biblioteca e espazos de xogos. 

En canto ás características do alumnado, este é, nunha porcentaxe alta, de clases medias e media-baixa, entre eles un grupo pequeno de inmigrantes (aprox.10 %, sobre 

todo hispanoamericanos) cunha boa integración e outro pequeno grupo de adolescentes tutelados pola Xunta que viven nun veciño centro de acollida. 

O profesorado ten destino definitivo, coa excepción dun reducido número de profesorado que substitúe por baixas temporais. 
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AS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DO CURRÍCULO
 

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 18 de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a 

aprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da 

aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares para 

propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e 

aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que 

supoñerán un importante cambio nas tarefas que han de resolver os alumnos e 

formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón unha 

combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se 

mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, 

como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través da 

participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver 

tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos 

educativos non formais e informais››. 

 

 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión 

Europea. Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as 

persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como 

para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identifícanse sete 

competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha de elas››. 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 

as alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 

así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 

propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio linguístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade linguística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingue, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 
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FILOSOFÍA NA ESO E A CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

A materia de Filosofía persegue que o alumnado sexa capaz de pensar e comprender, abstraéndose racionalmente do campo concreto estudado en cada unha das outras 

materias, para centrarse naquilo que caracteriza especificamente á filosofía, isto é, reflexionar, razoar, criticar e argumentar, utilizando o modo de preguntar radical e último 

que lle é propio, sobre os problemas referidos á totalidade da vivencia humana, e iso sen deixar de lado a súa capacidade de transformación e cambio tanto do individuo 

como da sociedade. 

A filosofía é un modo especial de preguntar e de saber, unha maneira de entender e de enfrontarse á realidade que nos rodea, ás circunstancias en que vivimos e que, en 

gran medida, fannos ser e comprender como somos. 

Por iso, a materia de Filosofía persegue como obxectivo principal a comprensión por parte do alumnado de si mesmo/a e do seu mundo, dotándolle para iso tanto de 

ferramentas cognitivas teóricas como prácticas. No plano teórico o alumnado coñecerá os grandes interrogantes, os conceptos especializados e as teorías que tentan dar 

resposta ás grandes cuestións. 

Na súa dimensión práctica, a materia dota de ferramentas como a actitude crítica e reflexiva que ensina aos alumnos e alumnas a non admitir ideas que non foron 

rigorosamente analizadas e evidenciadas, o saber pensar, razoar e argumentar con fundamento, coherencia e de forma autónoma, a habilidade discursiva para dialogar e 

convencer evitando o pensamento único e dogmático, a capacidade para discernir entre o evidente e o arbitrario, o substancial e o accidental, a xestión creativa das súas 

capacidades estéticas ou o razoamento moral e político autónomo, coherente e cimentado e, en definitiva, a valorar a capacidade da filosofía como instrumento de 

innovación e transformación desde máis de 2 500 anos; todo iso resúmese na súa vocación orixinaria, o amor ao saber e iso filosofando, idea e actitude clave que debe 

transmitirse con esta materia e que constitúe o punto de partida. 

Tendo en conta o anterior e polo seu carácter transversal, teórico e práctico, que permite integrar nunha visión de conxunto a gran diversidade de saberes, capacidades e 

valores, a materia de Filosofía posibilita traballar e lograr a maioría das expectativas sinaladas nas competencias clave para a aprendizaxe permanente, propostas no marco 

educativo europeo. 

Os contidos da área de Filosofía estrutúranse nos seguintes bloques: 

 Bloque 1. A filosofía. 

 Bloque 2. Identidade persoal. 

 Bloque 3. Socialización. 

 Bloque 4. Pensamento. 

 Bloque 5. Realidade e metafísica. 

 Bloque 6. Transformación. 
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A través da filosofía da linguaxe, a lóxica, a retórica e a argumentación, edúcase a expresión e a interpretación do pensamento e dos sentimentos, utilizando a linguaxe para 

regular a propia conduta e as relacións sociais, empregando o razoamento lóxico e os procesos propios de pensamento para propiciar a resolución de problemas e o 

coñecemento de diferentes linguaxes comunicativas, desenvolvendo así a capacidade crítica que discirne o nuclear do accesorio. 

O estudo da metafísica, a teoría do coñecemento e a filosofía da ciencia e da natureza axuda a profundar no coñecemento de si mesmo/a e na comprensión do mundo en 

que se vive, posibilitando a súa competencia para interpretar sucesos analizando críticamente factores que transforman a realidade. 

No ámbito práctico, o estudo da ética e a filosofía política, desenvolve a comprensión da realidade individual, cultural e social da man da capacidade normativa e 

transformadora da filosofía, permitindo razoamentos críticos e dialogantes e fomentando o respecto polos valores universais e a participación na vida democrática. Os 

estudos de estética permiten alcanzar competencias culturais como o respecto á liberdade de expresión e á diversidade cultural. 

Finalmente, a materia no seu conxunto debe motivar ao alumnado para aprender a aprender, competencia que está na base do amor ao saber, por saber, finalidade que 

encarna a filosofía como ningunha outra materia e que constitúe o punto de apoio para experimentar e xerar iniciativas persoais, enfrontándose á vida e, en definitiva, crecer 

como persoas. 
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4º DA ESO 

UNIDADE 1. De que trata a filosofía? 

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍMINO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

i) 

m) 

n) 

o) 

 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 O saber filosófico; outros tipos de saber; 

relación do saber filosófico con outros 

tipos de saber. 

 O filósofo. 

 Os inicios do saber filosófico en 

Occidente; a pregunta polo elemento 

esencial; a pregunta pola verdade; 

contexto histórico en que nace a filosofía. 

 Filosofías monistas e pluralistas. 

 A maiéutica. 

 A filosofía en Oriente; a filosofía en 

China; a filosofía en India. 

 A filosofía occidental na súa historia; a 

Antigüidade grecolatina; a Idade Media; a 

Idade Moderna; a Idade Contemporánea. 

 Filosofía teórica e filosofía práctica; os 

tipos de saber segundo Aristóteles; as 

preguntas da filosofía segundo Kant. 

 Para que serve a filosofía?; o estudo da 

filosofía; elementos do filosofar. 

 Realización de comentarios de texto. 

 Recoñecemento de parecidos e 

diferenzas entre filosofías de Oriente e 

de Occidente. 

 Investigación sobre a muller e a filosofía. 

 Realización dunha liña do tempo. 

 Identificación de preguntas filosóficas. 

 Construción dun sistema filosófico propio. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que 

estudan aspectos concretos da realidade e do 

individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, 

mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 

razón, sentidos, arché, causa, monismo, 

dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, e 

elabora un glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados coa filosofía. 

 Elabora un glosario con termos filosóficos. 

 

CAA 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 

argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir e crear. 

 Diferencia os distintos significados de filosofar. 

 Diferencia distintos tipos de saber. 

 Realiza un comentario de texto sobre o saber que se obtén da actividade 

de filosofar. 

 

CCL 

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. 

 Busca exemplos de interpretacións da realidade baseadas en mitos e 

relixións. 

 

CCEC 

B1.2.2. Le textos interpretativos e descritivos da 

formación do Cosmos e o ser humano, 

pertencentes ao campo mitolóxico e ao campo 

racional, e extrae semellanzas e diferenzas nas 

formulacións. 

 Recoñece os problemas que se expuxeron os primeiros filósofos e 

establece as diferenzas e as semellanzas entre eles. 

 Realiza un comentario de texto sobre as características das filosofías 

orientais e pon exemplos. 

 Establece relacións entre a relixión e as filosofías orientais. Determina as 

achegas principais destas e interpreta un texto de Lao-Tsé. 

 

 

CCL 

B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico 

da filosofía grega, a pregunta pola orixe, e 

coñecer as primeiras respostas dadas polos 

primeiros pensadores gregos. 

B1.3.1. Describe as primeiras respostas 

presocráticas á pregunta polo arché, coñece os 

seus autores e reflexiona por escrito sobre as 

solucións de interpretación da realidade expostas 

por Heráclito, Parménides e Demócrito. 

 Explica a interpretación que fan da realidade os filósofos presocráticos.  

 

CCEC 

CCL 

B1.4. Coñecer o xiro antropolóxico da filosofía 

no século V a.C., explicando algunhas das ideas 

centrais de Sócrates e de Protágoras, e 

reflexionando sobre a aplicación práctica da 

filosofía respecto ao individuo e a sociedade en 

que vive. 

 

B1.4.1. Compara a interpretación do ser humano 

e a sociedade defendida por Sócrates coa 

exposta por Protágoras, e argumenta a súa propia 

postura. 

 Realiza un comentario de texto sobre as características do pensamento 

de Protágoras e os sofistas. 

 Identifica as críticas de Sócrates aos sofistas e explica o método que 

utiliza. 

 Compara a interpretación do ser humano e da sociedade de Sócrates e 

de Protágoras. 

 Explica os progresos da filosofía desde Sócrates, Platón e Aristóteles, 

reflexionando sobre a aplicación da filosofía ao individuo e á sociedade. 

 

 

CSC 
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BLOQUE 1 (CONTINUACIÓN) 

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. 

 Interpreta unha imaxe sobre a finalidade da filosofía. 

 Reflexiona e comenta textos sobre a finalidade da filosofía. 

 Realiza unha disertación na que valora se a filosofía nos fai máis felices 

ou máis desgraciados. 

 Distingue as preguntas filosóficas doutro tipo de preguntas e exponas. 

 Redacta un texto sobre o seu propio sistema filosófico. 

 

CAA 

CCL 

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. 

 Clasifica as súas materias segundo os tipos de saber aristotélicos. 

 Reflexiona sobre as opinións de Kant sobre as cuestións importantes para 

o ser humano. 

 

CCA 

CCL 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. O sentido do humor e a filosofía; O filósofo; Filosofías monistas e pluralistas; Filosofía, de A. Cortina; A postura relativista; O dilema de Protágoras, de P. González Calero; A maiéutica; A sabedoría oriental: taoísmo, budismo e confucionismo, de 

V. García; Filosofía: unha guía para principiantes, de J. Techman e K. C. Evans; Todo o que realmente necesito saber aprendino no parvulario, de R. Fulghum; Tractatus lógico-philosophicus, de L. Wittgenstein; Como vexo a filosofía, de K. R. Popper. 

Expresión oral e escrita. Comentario de textos; resumir ideas de filosofías orientais e expolas; investigar significados; preparar unha disertación; aprender a facer preguntas filosóficas; redacción de ideas filosóficas propias. 

Comunicación audiovisual. Interpretar unha; lliña do tempo; táboas; esquemas. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Investigar en grupo sobre filósofas de diferentes épocas; buscar significados de termos filosóficos; procura en Internet de asociacións que recorren á filosofía para promover actividades positivas. 

Valores sociais e cívicos. Filósofos sen fronteiras. 

Emprendemento. Preparar unha disertación; realizar preguntas filosóficas; redactar ideas filosóficas propias. 

Valores persoais. O desenvolvemento de calidades a través do estudo da filosofía. 
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UNIDADE 2. Quen son eu?. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GGRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

m) 

n) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 Distinción entre os verbos coñecer, argumentar, interpretar, razoar, analizar, 

criticar, descubrir, crear, desde parámetros filosóficos. 

 Elaboración de pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de forma 

razoada. 

 Elaboración de disertacións sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas 

diferentes funcionalidades. 

 Realización de actividades referentes a conceptos e saberes filosóficos. 

 Interpretación de imaxes, táboas, gráficos, etc. 

 Realización de comentarios de texto. 

 Recoñecemento de parecidos e diferenzas entre temperamento e carácter. 

 Reflexión e redacción dunha disertación sobre o condutismo. 

 Investigación acerca dun experimento psicolóxico. 

 Investigación do significado de distintos termos desde unha perspectiva 

filosófica. 

 Reflexión e redacción dunha disertación sobre se un robot ten personalidade ou 

non. 

 Realización de obradoiros de filosofía. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que 

estudan aspectos concretos da realidade e do 

individuo. 

 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir e crear. 

 

 Diferenza entre verbos como 

coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro do marco 

filosófico. 

 

CAA 

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. 

 Escribe pequenos ensaios e 

argumenta a súa opinión de forma 

razoada. 

CAA 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre 

diferentes temas ou cuestións 

propostos na unidade, desde un 

punto de vista filosófico. 

CCL 
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OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

 BLOQUE 2 IDENTIDADE PERSOAL 

 Personalidade e identidade. 

 A personalidade. 

 Os compoñentes da personalidade. 

 Temperamento e carácter. 

 A identidade persoal. 

 Teorías da personalidade. 

 A psicanálise. 

 O condutismo. 

 A teoría sociocognitiva. 

 As teorías do trazo e do tipo.  

 Biotipos. 

 As teorías humanistas. 

 Afectividade e motivación. 

 A vida afectiva. 

 Importancia dos afectos. 

 A intelixencia emocional. 

 Emocións e coñecemento. 

 A motivación.  

 Clasificación dos motivos. 

 Construción da propia identidade.  

 Autoconcepto e autoestima.  

 Algúns tipos de identidade. 

 Interpretación de imaxes, táboas, gráficos, 

etc. 

 

B2.1. Comprender a profundidade da pregunta "quen 

son?", coñecendo algunhas respostas dadas desde a 

psicoloxía e a filosofía, reflexionar e valorar a 

importancia de coñecerse a si mesmo/a, e expresalo 

por escrito. 

 

B2.1.1. Define e utiliza conceptos como 

personalidade, temperamento, carácter, conciencia, 

inconsciencia, condutismo, cognitivismo, psicoloxía 

humanística, psicanálise, e elabora un glosario con 

eses termos. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados coa filosofía. Elabora un 

glosario con termos filosóficos. 

 

CCL 

B2.2. Definir o que é a personalidade, así como os 

principais conceptos relacionados con ela. 

 

B2.2.1. Define e caracteriza o que é a 

personalidade. 

 Describe e caracteriza o concepto de personalidade.  

CCL 

B2.3. Coñecer e explicar as teses centrais dalgunhas 

teorías sobre a personalidade. 

 

B2.3.1. Coñece as teses fundamentais sobre a 

personalidade e argumenta sobre iso. 

 Identifica as teses fundamentais sobre a personalidade. Analiza sobre iso.  

CCL 

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. 

 Interpreta textos literarios onde se analiza a personalidade dos personaxes 

e os seus trazos e os seus tipos de personalidade. Reflexiona por escrito 

sobre iso. 

 

CAA 

CCL 

B2.5. Analizar que se entende por inconsciente no 

marco do pensamento da psicanálise. 

 

B2.5.1. Analiza que se entende por inconsciente.  Interpreta o concepto de inconsciente.  

CCEC 

B2.6. Reflexionar por escrito e dialogar en grupo 

sobre a posible incidencia que a herdanza xenética e 

o adquirido teñen na formación da personalidade. 

 

B2.6.1. Le e analiza textos filosóficos, literarios ou 

científicos cuxo punto de reflexión sexa a herdanza 

adquirida na formación da personalidade, incidindo 

no autocoñecemento. 

 Interpreta textos filosóficos, literarios ou científicos que reflexionan sobre a 

herdanza adquirida na formación da personalidade, insistindo no 

autocoñecemento. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

B2.7. Investigar en internet en que consiste a filosofía 

da mente e a neurociencia, e seleccionar a 

información máis significativa. 

 

B2.7.1. Investiga e selecciona información 

significativa sobre conceptos fundamentais de 

filosofía da mente. 

 Investiga e selecciona información significativa sobre conceptos 

fundamentais de filosofía da mente. 

 

CCL 

CD 

B2.8. Identificar a función e a importancia da 

motivación como factor enerxético e direccional da 

vida humana nas súas múltiples dimensións. 

 

B2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como 

motivación, emoción, sentimento, necesidades 

primarias e secundarias, autorrealización, vida 

afectiva e frustración. 

 Define e utiliza correctamente conceptos relacionados coa afectividade, a 

motivación e o coñecemento. 

 

CCL 
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BLOQUE 2 IDENTIDADE PERSOAL (CONTINUACIÓN) 

B2.9. Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o 

valor do coñecemento como elemento motivador da 

conduta humana, reflexionando sobre a 

consideración do ser humano como animal racional. 

 

B2.9.1. Explica as teses máis importantes da teoría 

cognitiva acerca do coñecemento e a motivación. 

 Explica as teses máis importantes da teoría cognitiva acerca do 

coñecemento e a motivación. 

 

CAA 

B2.10. Explicar as ideas centrais da teoría 

humanística sobre a motivación, reflexionando sobre 

o carácter da motivación como elemento distintivo do 

ser humano fronte ao simplemente animal. 

 

B2.10.1. Explica as ideas centrais da teoría 

humanística sobre a motivación e expresa a súa 

opinión razoada ao respecto. 

 Describe as principais ideas da teoría humanística da emoción. Expresa a 

súa opinión razoada sobre iso. 

 

CAA 

CCL 

B2.10.2. Explica e compara a visión sobre a 

motivación da teoría cognitivista e a da teoría 

humanística sobre a motivación. 

 Confronta as teorías cognitivista e humanística sobre a motivación.  

CAA 

B2.11. Coñecer a condición afectiva do ser humano, 

distinguindo entre impulsos, emocións e sentimentos, 

e recoñecendo o papel do corpo na posibilidade de 

manifestación do afectivo. 

 

B2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e 

significativos de autores salientables sobre as 

emocións, e argumenta por escrito as propias 

opinións. 

 Interpreta e analiza textos significativos sobre as emocións. Expresa a súa 

propia opinión por escrito de forma adecuada. 

 

CCL 

B2.12. Valorar a importancia da relación entre a 

motivación e o afectivo para dirixir a conduta humana 

en diferentes direccións e con distinta intensidade. 

 

B2.12.1. Analiza textos e diserta sobre a incidencia 

das emocións, como a frustración, o desexo ou o 

amor, entre outras, na conduta humana. 

 Explica textos e expón a súa opinión sobre a influencia das emocións na 

conduta humana. 

 

CCL 

CSC 

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. 

 Analiza o papel das emocións no estímulo da aprendizaxe, do rendemento, 

do logro de obxectivos e da resolución de problemas, entre outros 

procesos. 

 

CAA 

CCL 

B2.14. Reflexionar sobre o papel das emocións como 

ferramenta para ser emprendedor/a e creativo/a. 

 

B2.14.1. Analiza textos en que se describe o papel 

das emocións como estímulo da iniciativa, a 

autonomía e o emprendemento. 

 Demostra a función das emocións como estímulo da iniciativa, da 

autonomía e do emprendemento. 

 

CCL 

CSIEE 

B2.20. Expresar algunha das consideracións 

filosóficas sobre o afectivo. 

B2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, sobre 

o papel das emocións na consideración do ser 

humano en canto tal. 

 Analiza o papel das emocións na consideración do ser humano, desde un 

punto de vista filosófico. 

 

CCL 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. A vida de Lazarillo de Tormes, Anónimo. Psicoloxía da personalidade, de G. Alliport; O coronel non ten quen lle escriba, de G. García Márquez . Psicanálise, de S. Freud; Máis alá da liberdade e da dignidade, de B. F. Skinner. Eugenia grandet, de H. 

De Balzac. Ética da razón cordial, de A. Cortina. Motivación e personalidade, de A. Maslow . Identidades asasinas, de A. Maalouf. Esquema da psicanálise e outros escritos de doutrina psicanalista, de S. Freud; Nisto creo, de C. Fontes. 

Expresión oral e escrita. Facémonos preguntas. Comentario de textos . Ler, reflexionar e realizar disertacións . Investigar significados . 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativas. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura en Internet de información acerca de Albert Bandura e o seu experimento psicolóxico. 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía. 

Valores sociais e cívicos. O respecto á dignidade das persoas. 

Valores persoais. Comprometidos 
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UNIDADE 3. O ser humano

TEMPORALIZACIÓN: 5 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

h) 

g) 

m) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 O ser humano e a filosofía. 

 A antropoloxía filosófica. 

 Concepcións prefilosóficas sobre o 

ser humano. 

 A relación entre corpo e alma. 

 Teorías sobre a alma humana. 

 O dualismo platónico. 

 A alma segundo Aristóteles. 

Composición hilemórfica da 

substancia. Funciones da alma. 

 Análise e compresión dos procesos 

de reflexión filosófica. 

 Expresión de interese en relación á 

filosofía como vehículo para a 

comprensión e o crecemento 

individual. 

 Contextualización dalgunhas 

propostas filosóficas sobre o ser 

humano. 

 Reflexión sobre as propostas 

filosóficas en torno ao ser humano.  

 Comentario de textos filosóficos. 

 Elaboración de disertacións. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan 

aspectos concretos da realidade e do individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, 

opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, 

dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un glosario con 

eles. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados coa filosofía. 

Elabora un glosario con termos filosóficos. 

CAA 

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. 

 Describe as diferenzas entre a explicación racional e a 

mitolóxica. 

CCEC 

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. 

 Escribe pequenos ensaios e argumenta a súa opinión de forma 

razoada. 

CAA 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre diferentes temas ou cuestións 

propostos na unidade, desde un punto de vista filosófico. 

CCL 
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OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

 BLOQUE 2. IDENTIDADE PERSOAL 

 O ser humano e a filosofía. 

 A antropoloxía filosófica. 

 O valor do coñecemento como elemento motivador 

da conduta humana. 

 Concepcións prefilosóficas sobre o ser humano. 

 A relación entre o corpo e a alma. 

 Teorías sobre a alma humana. 

 O dualismo platónico. 

 A alma segundo Aristóteles. Composición 

hilemórfica da substancia. Funciones da alma. 

 Agostiño de Hipona. Procura da verdade absoluta, 

eterna e inmutable. Da vida exterior ao interior dun 

mesmo. Razón, fe e certeza interior. 

 Descartes. Substancia pensante e substancia 

extensa. O ser humano: alma, mente e pensamento. 

 Julien La Mettrie e o monismo materialista. 

 O ser humano e a capacidade para querer. A 

vontade. Vontade fronte a mecanicismo. 

 O ser humano e os sentimentos. Papel dos 

sentimentos na moral. 

 O ser humano como proxecto. O existencialismo. 

 Contextualización dalgunhas propostas filosóficas 

sobre o ser humano. 

 Descrición de diferentes actividades do corpo e da 

mente. 

 Conexión de comportamentos con sentimentos. 

 Reflexión sobre as propostas filosóficas en torno ao 

ser humano. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Elaboración de disertacións. 

B2.1. Comprender a profundidade da pregunta "quen son?", 

coñecendo algunhas respostas dadas desde a psicoloxía e a 

filosofía, reflexionar e valorar a importancia de coñecerse a 

si mesmo/a, e expresalo por escrito. 

B2.1.1. Define e utiliza conceptos como personalidade, 

temperamento, carácter, conciencia, inconsciencia, condutismo, 

cognitivismo, psicoloxía humanística, psicanálise, e elabora un 

glosario con eses termos. 

 Utiliza distintos conceptos, ligados ao 

ambiente filosófico e psicolóxico, para 

responder a pregunta: “quen son?” 
CCL 

B2.7. Investigar en internet en que consiste a filosofía da 

mente e a neurociencia, e seleccionar a información máis 

significativa. 

B2.7.1. Investiga e selecciona información significativa sobre 

conceptos fundamentais de filosofía da mente. 

 Busca información significativa sobre 

conceptos fundamentais da filosofía da 

mente. 

CCL 

CD 

B2.8. Identificar a función e a importancia da motivación 

como factor enerxético e direccional da vida humana nas 

súas múltiples dimensións. 

B2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, 

emoción, sentimento, necesidades primarias e secundarias, 

autorrealización, vida afectiva e frustración. 

 Utiliza adecuadamente, desde un punto de 

vista psicolóxico, conceptos pertencentes ao 

ámbito dos sentimentos e dos afectos. 
CCL 

B2.11. Coñecer a condición afectiva do ser humano, 

distinguindo entre impulsos, emocións e sentimentos, e 

recoñecendo o papel do corpo na posibilidade de 

manifestación do afectivo. 

B2.11.1. Analiza e argumenta sobre textos breves e 

significativos de autores salientables sobre as emocións, e 

argumenta por escrito as propias opinións. 

 Interpreta e razoa textos sobre a incidencia 

das emocións nas persoas. Razoa por escrito 

as súas opinións. 
CCL 

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. 

 

B2.16.1. Explica a teoría da alma de Platón.  Explica a teoría da alma de Platón. 

CCEC 

B2.16.2. Explica a teoría da alma de Aristóteles.  Explica a teoría da alma de Aristóteles. 
CCEC 

B2.16.3. Argumenta a súa opinión sobre a relación entre o 

corpo e a mente ou alma. 

 Argumenta a súa opinión sobre a relación 

entre o corpo e a mente ou alma. 
CAA 

B2.17. Coñecer a importancia da introspección sinalada por 

Agostiño de Hipona, como método de autocoñecemento e 

de formación da propia identidade. 

 

B2.17.1. Explica o que é a introspección segundo Agostiño de 

Hipona, utilizando este tipo de pensamento en primeira persoa 

para describirse a si mesmo/a. 

 Describe a introspección de Agostiño de 

Hipona. Utiliza a primeira persoa para aplicar 

este pensamento á descrición de si mesmo/a. CAA 

B2.18. Describir e comparar a concepción cartesiana do 

papel do pensamento como aspecto que define ao individuo, 

fronte ás concepcións materialistas e mecanicistas do home-

máquina no materialismo francés do século XVIII. 

B2.18.1. Expón o significado da tese de Descartes “Penso, logo 

existo”. 

 Explica o significado da tese de Descartes 

Penso, logo existo. CCEC 

B2.18.2. Expón as súas reflexións sobre as implicacións do 

materialismo na súa descrición do ser humano. 

 Explica as súas reflexións sobre a implicación 

do materialismo na súa descrición do ser 

humano. 

CCEC 

CSC 

B2.19. Coñecer a importancia da facultade da vontade como 

elemento definitorio do humano. 

B2.19.1. Explica o que é a vontade.  Explica o que é a vontade. 

CCL 

B2.20. Expresar algunha das consideracións filosóficas 

sobre o afectivo. 

B2.20.1. Argumenta, desde o plano filosófico, sobre o papel das 

emocións na consideración do ser humano en canto tal. 

 Razoa, desde o punto de vista filosófico, o 

papel que teñen as emocións na 

consideración do ser humano como tal. 

CCL 

B2.21. Recoñecer as implicacións filosóficas da idea do 

home como proxecto. 

B2.21.1. Expresa e desenvolve a idea de home como proxecto.  Expón e desenvolve a idea de home como 

proxecto. 

CCL 

CSIEE 
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CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. La Dorotea, de Lope de Vega. Fedón, de Platón (páxina 56). Da alma, de Aristóteles . Comentario de texto, de varios textos de Agostiño de Hipona. Discurso do método, de R. Descartes. Comentario de texto, de varios autores. 

O escaravello de Wittgenstein, texto adaptado de M. Cohen. 

Expresión oral e escrita. Comentarios de texto  

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros, táboas informativas e imaxes. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Visionado de vídeos na páxina web: http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidade/comando-actualidade-culto-corpo/2292268/ 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía: Realizamos un experimento mental. Comprobamos o que sabemos. 

Valores sociais e cívicos. O respecto cara ao aspecto físico das persoas que nos rodean. 

Valores persoais. Comprometidos: trato adecuadamente o meu corpo. 
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UNIDADE 4   Buscando a verdade 

 

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 A reflexión filosófica fronte aos saberes que estudan aspectos concretos da 

realidade e do individuo. 

 As funcións da filosofía. 

 Análise e compresión dos procesos de reflexión filosófica. 

 Identificación de interrogantes filosóficos na filosofía grega e establecemento de 

relacións entre os interrogantes e as respostas achegadas polos pensadores 

gregos. 

 Reflexión persoal sobre a aplicación práctica da filosofía na vida das persoas e 

na evolución da sociedade. 

 Estudo e argumentación sobre os aspectos filosóficos vinculados á comprensión 

do ser humano e da súa contorna. 

 Reflexión e análise das funcións da filosofía. 

 Expresión de interese en relación á filosofía como vehículo para a comprensión 

e o crecemento individual.  

 Avance do espírito crítico, argumentado. 

 Distinción entre os verbos coñecer, argumentar, interpretar, razoar, analizar, 

criticar, descubrir, crear, desde parámetros filosóficos. 

 Elaboración de pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de forma 

razoada. 

 Elaboración de disertacións sobre as posibilidades da filosofía segundo as súas 

diferentes funcionalidades. 

 Investigación da relación entre pensamento e linguaxe. 

 Definición de conceptos relacionados co coñecemento. 

 Reflexión sobre o concepto de abstracción. 

 Relación de acontecementos históricos con diferentes posturas filosóficas. 

 Disertación sobre a verdade. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan 

aspectos concretos da realidade e do individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como 

filosofía, mito, logos, saber, opinión, 

abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, dualismo, pluralismo, 

substancia ou prexuízo, e elabora un 

glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa filosofía. 

Elabora un glosario con termos 

filosóficos. 
CAA 

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 

 Prepara unha reflexión sobre un 

tema concreto. Expón as súas 

opinións tanto oralmente como 

por escrito. 

CAA 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre 

diferentes temas ou cuestións 

propostos na unidade, desde un 

punto de vista filosófico. 

CCL 



IES O Mosteirón Programación Didáctica de Filosofía 4º 
20 

 

 

 
BLOQUE 2. IDENTIDADE PERSOAL 

 A necesidade humana de coñecer. 

 A filosofía do coñecemento. Acción. Aprehensión. Linguaxe. Gnoseoloxía e 

epistemoloxía. 

 As fontes do noso coñecemento. 

 O coñecemento sensible. Particular e cambiante. 

 O coñecemento racional. Unidade e universalidade. Inmutabilidade. 

Esencialidade. 

 A razón. O ser humano como animal que ten linguaxe. 

 Investigación da relación entre pensamento e linguaxe. 

 Definición de conceptos relacionados co coñecemento. 

 Recoñecemento do valor do coñecemento como elemento motivador da conduta 

humana, reflexionando sobre a consideración do ser humano como animal 

racional desde o marco da teoría cognitiva. 

B2.9. Recoñecer, no marco da teoría cognitiva, o valor 

do coñecemento como elemento motivador da conduta 

humana, reflexionando sobre a consideración do ser 

humano como animal racional. 

B2.9.1. Explica as teses máis importantes da 

teoría cognitiva acerca do coñecemento e a 

motivación. 

 Describe as teses máis 

importantes da teoría cognitiva 

acerca do coñecemento. 

 

 

 

 

CAA 
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 BLOQUE 4. PENSAMENTO 

 A facultade racional como facultade específica do ser humano. 

 A necesidade humana de coñecer. 

 A filosofía do coñecemento. Acción. Aprehensión. Linguaxe. Gnoseoloxía e 

epistemoloxía. 

 As fontes do noso coñecemento. 

 O coñecemento sensible. Particular e cambiante. 

 O coñecemento racional. Unidade e universalidade. Inmutabilidade. 

Esencialidade. 

 A razón. O ser humano como animal que ten linguaxe. 

 Tipos de coñecemento. A información en forma de datos. A ciencia. A sabedoría. 

 Tipos de razón. Uso teórico e uso práctico da razón. Luces e sombras da razón. 

 Distinción entre racionalidade teórica e racionalidade práctica. 

 O racionalismo. René Descartes. 

 O empirismo. David Hume. 

 O escepticismo. Pirrón de Elis. 

 O relativismo. Relativismo individualista. Relativismo histórico. Relativismo 

cultural. 

 O dogmatismo. Dogmatismo inxenuo. Dogmatismo fanático. 

 O criticismo. O criticismo de Kant. O criticismo do século XX. 

 Teorías da verdade. 

 Verdade e correspondencia. 

 Verdade e resolución de problemas. O pragmatismo. William James. 

 Verdade e perspectiva. O perspectivismo. José Ortega e Gasset. 

 Verdade e consenso. Karl-Otto Apel e Jürgen Habermas. O diálogo 

argumentativo. 

 A verdade absoluta e o erro. Verdades absolutas e tautoloxías. 

 Investigación da relación entre pensamento e linguaxe. 

 Definición de conceptos relacionados co coñecemento. 

 Reflexión sobre o concepto de abstracción. 

 Relación de acontecementos históricos con diferentes posturas filosóficas. 

 Disertación sobre a verdade. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B4.1. Comprender a facultade racional como específica 

do ser humano e as súas implicacións, analizando en 

que consiste a racionalidade e cales son as súas 

características. 

 

B4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 

sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidade, sistematicidade, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite, intelixencia, 

intelixencia emocional, certeza e erro. 

 Identifica e comprende 

conceptos relacionados coa 

razón, desde parámetros 

filosóficos. 

 

CCL 

B4.1.2. Explica que é a racionalidade e 

describe algunhas das súas características. 

 Explica que é a racionalidade e 

describe algunhas das súas 

características. 

 

CCL 

B4.2. Explicar as teses básicas dalgunhas concepcións 

filosóficas sobre as posibilidades e os límites da razón. 

 

B4.2.1. Explica a concepción sobre as posibilidades 

da razón. 

 Explica a concepción sobre as 

posibilidades da razón. 

 

CCL 

B4.3. Distinguir a racionalidade teórica da racionalidade 

práctica, así como teoría e experiencia. 

 

B4.3.1. Identifica as dúas posibilidades de 

aplicación da racionalidade: teórica e práctica. 

Distingue o uso teórico e práctico da 

razón. 

CAA 

CCEC 

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. 

B4.5.1. Define algúns tipos de verdade, como son a 

verdade como correspondencia, a verdade 

segundo o pragmatismo americano e a verdade 

desde o perspectivismo. 

Describe algúns tipos de verdade 

desde o punto de vista filosófico. 

 

CCL 

B4.5.2. Reflexiona sobre a parte positiva de 

equivocarse e a importancia do erro como 

posibilidade de procura de novas estratexias e 

solucións. 

 Razoa sobre a parte positiva de 

cometer erros e como pode 

aproveitarse para buscar novas 

estratexias e solucións. 

 

CAA 

CSIEE 



IES O Mosteirón Programación Didáctica de Filosofía 4º 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Reflexións diarias, de L. Casteláns. Comentario de texto 1, de diversos autores. Comentario de texto 2, de diversos autores. Discurso do método, de R. Descartes. O pragmatismo, de W. James.  

O tema do noso tempo, de J. Ortega e Gasset. Texto adaptado de M. Cohen, 101 problemas de filosofía. 

Expresión oral e escrita. Define e resume. Comenta e reflexiona. 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativas. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Visionado en YouTube do vídeo: As aparencias enganan: o skater avó. 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía: reflexión sobre diferentes tipos de enunciados e xuízos.  

Valores sociais e cívicos. O compromiso en favor da verdade nas relacións humanas. 

Valores persoais. Comprometidos. 
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UNIDADE 5. Perdidos no universo. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

l) 

m) 

n) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 A metafísica. 

 Explicación de que é a metafísica. 

 A metafísica como saber radical. Características da metafísica. 

 A metafísica como saber acerca da natureza. 

 Concepción da natureza como oposta á cultura. Natureza e cultura. A 

natureza fronte á sociedade. A natureza fronte á técnica. 

 A orixe e finalidade da natureza. Universo e natureza. 

 Orixe do universo. Posibles respostas á orixe do universo. Finalidade 

do universo.  

 Orde e determinismo no universo. A teoría do caos. 

 O posto do ser humano no universo. 

 Explicación do concepto sentido desde o ámbito filosófico. Finalidade. 

Significado. Valor. 

 Sentido da existencia. Posibles respostas. 

 A vida, a morte e a historia. 

 Explicación do concepto vida desde o ámbito filosófico. Relación morte 

e vida. 

 Elaboración de pequenos ensaios, argumentando as súas opinións de 

forma razoada. 

 Elaboración de disertacións sobre as posibilidades da filosofía 

segundo as súas diferentes funcionalidades. 

 Discriminación dos diferentes significados dun termo. 

 Investigación sobre a evolución da imaxe científica do universo. 

 Construción de biografías. 

 Identificación das diferentes formas de experimentar a natureza.  

 Reflexión sobre os límites do universo. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que 

estudan aspectos concretos da realidade e do 

individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, 

mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 

razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, 

pluralismo, substancia ou prexuízo, e elabora un 

glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados 

coa filosofía. 

CAA 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 

argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir e crear. 

Diferenza entre verbos como coñecer, opinar, 

argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro do marco filosófico. 

CCL 

B1.3. Identificar o primeiro interrogante filosófico da 

filosofía grega, a pregunta pola orixe, e coñecer as 

primeiras respostas dadas polos primeiros 

pensadores gregos. 

B1.3.1. Describe as primeiras respostas 

presocráticas á pregunta polo arché, coñece os 

seus autores e reflexiona por escrito sobre as 

solucións de interpretación da realidade expostas 

por Heráclito, Parménides e Demócrito. 

 Define as primeiras respostas presocráticas á 

pregunta polo arché. Reflexiona a súa opinión 

sobre as solucións de interpretación por escrito. 
CCEC 

CCL 

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. 

 Reflexiona e comenta, de forma escrita ou 

oralmente, sobre o interese especificamente 

humano por entender o que o rodea e entenderse 

a si mesmo/a. 

CAA 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre diferentes temas ou 

cuestións propostos na unidade, desde un punto 

de vista filosófico. 

CCL 
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TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

l) 

m) 

n) 

o 

BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

 A metafísica como saber acerca da natureza. 

 Explicación de que é a natureza. 

 Seres naturais e seres artificiais. 

 Concepción da natureza como oposta á cultura. Natureza e 

cultura. A natureza fronte á sociedade. A natureza fronte á 

técnica. 

 A orixe e finalidade da natureza. Universo e natureza. 

 O posto do ser humano no universo. 

 Explicación do concepto sentido desde o ámbito filosófico. 

Finalidade. Significado. Valor. 

 Sentido da existencia. Posibles respostas. 

 A vida, a morte e a historia. 

 Explicación do concepto vida desde o ámbito filosófico. 

Relación morte e vida. 

 Discriminación dos diferentes significados dun termo. 

 Investigación sobre a evolución da imaxe científica do 

universo. 

 Construción de biografías. 

 Identificación das diferentes formas de experimentar a 

natureza. 

 Reflexión sobre os límites do universo. 

 Elaboración de disertacións. 

 Comentario de textos filosóficos. 

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. 

 Determina e describe o significado dos 

conceptos de cultura e de sociedade. 

Realiza referencias aos compoñentes 

socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

 

B3.3. Identificar o proceso de construción, os elementos e a 

lexitimación dunha cultura, valorando esta non só como 

ferramenta de adaptación ao medio, senón como ferramenta 

para a transformación e a autosuperación. 

 

B3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos 

culturais, como son as institucións, as ideas, as 

crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc. 

 

 Reflicte algúns dos principais contidos 

culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores ou os 

obxectos materiais. 

CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

l) 

m) 

n) 

o) 

BLOQUE 5 REALIDADE E METAFÍSICA 

 A metafísica. 

 Explicación de que é a metafísica. 

 A metafísica como saber radical. Características da metafísica. 

 A metafísica como saber acerca da natureza. 

 Explicación de que é a natureza. 

 Seres naturais e seres artificiais. 

 Concepción da natureza como oposta á cultura. Natureza e 

cultura. A natureza fronte á sociedade. A natureza fronte á 

técnica. 

 A orixe e finalidade da natureza. Universo e natureza. 

 Orixe do universo. Posibles respostas á orixe do universo. 

Finalidade do universo.  

 Orde e determinismo no universo. A teoría do caos. 

 Posición do ser humano no universo. 

 Explicación do concepto sentido desde o ámbito filosófico. 

Finalidade. Significado. Valor. 

 Sentido da existencia. Posibles respostas. 

 A vida, a morte e a historia. 

 Explicación do concepto vida desde o ámbito filosófico. Relación 

morte e vida. 

 Discriminación dos diferentes significados dun termo. 

 Investigación sobre a evolución da imaxe científica do universo. 

 Construción de biografías. 

 Identificación das diferentes formas de experimentar a natureza. 

 Reflexión sobre os límites do universo. 

 Elaboración de disertacións. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B5.1. Coñecer o significado do termo "metafísica", 

comprendendo que é a principal disciplina das que compoñen 

a filosofía, identificando o seu obxectivo fundamental, 

consistente en realizar preguntas radicais sobre a realidade, e 

entendendo en que consiste o "preguntar radical". 

 

B5.1.1. Define e utiliza conceptos como metafísica, 

realidade, pregunta radical, esencia, natureza, 

cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, 

mecanicismo e determinismo. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa filosofía e coa 

metafísica. 
CCL 

B5.1.2. Define o que é a metafísica, o seu obxecto de 

coñecemento e o seu modo característico de preguntar 

sobre a realidade. 

 Define o concepto de metafísica, o seu 

obxecto de coñecemento e o seu modo 

característico de preguntar sobre a 

realidade. 

CCEC 

B5.2. Comprender unha das principais respostas á pregunta 

acerca do que é a natureza e identificar esta non só como a 

esencia de cada ser, senón ademais como o conxunto de 

todas as cousas que hai, e coñecer algunhas das grandes 

preguntas metafísicas acerca da natureza: a orixe e a 

finalidade do Universo, a orde que rexe a natureza, se é que a 

hai, e o posto do ser humano no Cosmos, reflexionando sobre 

as implicacións filosóficas de cada unha destas cuestións. 

 

B5.2.1. Expresa as dúas posibles respostas á 

pregunta pola orixe do Universo (é eterno ou foi 

creado), e expón as súas reflexións sobre as 

implicacións relixiosas e filosóficas de ambas as 

dúas. 

 Expón as dúas posibles respostas á 

pregunta pola orixe do Universo. Expón 

as súas reflexións sobre a implicación 

relixiosa e filosófica en ambas as 

respostas. 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

B5.2.2. Expón as dúas posturas sobre a cuestión acerca 

de se o Universo ten unha finalidade, unha dirección, ou 

se non a ten, e argumenta filosoficamente a súa opinión 

ao respecto. 

 Explica as dúas posturas ante o 

interrogante de se o Universo ten unha 

finalidade ou se non a ten. Argumenta 

filosoficamente a súa opinión. 

CAA 

CMCCT 

B5.2.3. Analiza textos cuxo punto de reflexión é a 

realidade física que nos rodea e os interrogantes 

filosóficos que suscita. 

 Analiza textos cuxo punto de reflexión é 

a realidade física que nos rodea e os 

interrogantes filosóficos que suscita. 

CCL 

B5.3. Coñecer as implicacións filosóficas da teoría do caos, 

comprendendo a importancia de sinalar se a natureza se rexe 

por leis deterministas ou se rexe polo azar cuántico, e 

argumentar a propia opinión sobre como afecta esta resposta 

de cara á comprensión da conduta humana. 

 

B5.3.1. Define o que é o determinismo e o 

indeterminismo, no marco da reflexión sobre se 

existe unha orde no Universo rexida por leis. 

 Define o determinismo e o 

indeterminismo desde a reflexión sobre 

se existe unha orde no universo rexido 

por leis. 

 

CMCCT 

B5.4. Reflexionar sobre a interrogación polo sentido da 

existencia, explicando as teses centrais dalgunhas teorías 

filosóficas da vida, e disertar razoadamente sobre a vida ou a 

morte, ou o devir histórico, ou o lugar do individuo na 

realidade, entre outras cuestións metafísicas. 

B5.4.1. Coñece as teses centrais do vitalismo de 

filósofos/as que reflexionan sobre a vida. 

 Sabe as teses centrais do vitalismo de 

filósofos/as que reflexionan sobre a vida. 

 

CCEC 

B5.4.2. Analiza textos literarios, filosóficos e científicos 

que versan sobre temas metafísicos como a existencia, a 

morte, o devir histórico ou o lugar do individuo na 

realidade, e expón as súas propias reflexións ao 

respecto. 

Analiza e argumenta textos literarios, 

filosóficos e científicos cuxo tema central son 

temas metafísicos como a existencia, a 

morte, o devir histórico ou o lugar do 

individuo na realidade. Expón as súas 

propias reflexións sobre este tema. 

 

CCL 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. O círculo dos mentireiros. Contos filosóficos do mundo enteiro, de J. C. Carrière. Dicionario de filosofía, de J. C. Rodríguez García. Física, de Aristóteles. Homo sapiens: dous millóns de anos sobre a Terra, de A. Montagu. O círculo dos mentireiros. 

Contos filosóficos do mundo enteiro, de J. C. Carrière. Logoterapia e análise existencial, de V. E. Frankl (páxina 105). Pensamentos, de B. Pascal. A lanza de Lucrecio, texto adaptado de M. Cohen. 101 problemas de filosofía, de M. Cohen. 

Expresión oral e escrita. Reflexiona. Define e resume. Comenta. 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativas. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en Internet sobre a nosa galaxia. 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía: reflexión sobre os límites do universo. 

Valores sociais e cívicos. O respecto á natureza. 

Valores persoais. Comprometidos. 
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UNIDADE 6. Individuo, socialización e cultura. 

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

i) 

j) 

l) 

m) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 Significado de individuo. 

 O ser humano como animal cultural. 

 O ser humano como animal social. 

 Identificación e comprensión de termos 

ligados ao ámbito filosófico. 

 Investigación de conceptos 

relacionados co individuo, a sociedade 

e a cultura. 

 Recoñecemento dos principais 

contidos dunha cultura e o modo en 

que forman un sistema. 

 Investigación sobre comportamentos 

sociais. 

 Análise de diversos tipos de 

expectativas e sancións sociais. 

 Desenvolvemento da sensibilidade 

ante o pluralismo cultural. 

 Realización de actividades finais. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Comparación de textos. 

 Elaboración de disertacións. 

 

 

 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan 

aspectos concretos da realidade e do individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, 

saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, 

e elabora un glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados coa filosofía. 
CAA 

 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir e crear. 

 Diferenza entre verbos como coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir, crear, dentro do 

marco filosófico. 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre diferentes temas ou cuestións 

propostos na unidade, desde un punto de vista filosófico. 

CCL 
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OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

 BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

 Significado de individuo. 

 O ser humano como animal cultural. 

 O ser humano como animal social. 

 O sistema de posicións, roles e status. Os 

conflitos sociais. O cambio social.  

 O proceso de socialización. 

 Niveis de internalización da cultura. 

Socialización e personalidade. Persoa e cultura. 

 Tipos de sociedade segundo os seus grupos 

culturais. Sociedade monocultural. Sociedade 

multicultural. Convivencia entre grupos culturais 

diversos. Culturas e grupos culturais. 

 Cultura e civilización. Acepcións de civilización. 

 Teorías sobre a diversidade cultural e as 

civilizacións. Actitudes ante a diversidade 

cultural. O etnocentrismo. O relativismo cultural. 

A interculturalidade. Procesos opostos ao de 

interculturalidade. Os grupos culturais na era da 

globalización. Bases de respecto entre os 

grupos culturais. A ética cívica. 

 Investigación sobre comportamentos sociais. 

 Realización de actividades finais. 

 Comentario de textos. 

 Comparación de textos. 

 

B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa individualidade 

e, ao mesmo tempo, identificalo como un "alter ego" que 

comparte un espazo e unhas circunstancias comúns, 

dando lugar á intersubxectividade. 

B3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, 

alteridade, socialización, estado de natureza, dereitos 

naturais, contrato social, respecto, propiedade, Estado, 

lexitimación, institucionalización, rol, status, conflito e cambio 

social, e globalización. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados co 

individuo, a socialización e a cultura. 
CCL 

CSC 

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. 

 Describe e explica o significado dos conceptos cultura 

e sociedade. Fai referencia aos compoñentes 

socioculturais que leva implícitos o ser humano. 

CCEC 

CCL 

B3.3. Identificar o proceso de construción, os elementos e 

a lexitimación dunha cultura, valorando esta non só como 

ferramenta de adaptación ao medio, senón como 

ferramenta para a transformación e a autosuperación. 

 

B3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos culturais, como 

son as institucións, as ideas, as crenzas, os valores, os 

obxectos materiais, etc. 

 Reflicte algúns dos principais contidos culturais, como 

son as institucións, as ideas, as crenzas, os valores ou 

os obxectos materiais. 
CCEC 

B3.3.2. Coñece os niveis aos que se realiza a internalización 

dos contidos culturais dunha sociedade; é dicir, a nivel 

biolóxico, afectivo e cognitivo. 

 Entende os niveis en que se produce a internalización 

dos contidos culturais dunha sociedade. 
CAA 

CCEC 

B3.4. Coñecer os elementos do proceso de socialización e 

relacionalos coa propia personalidade. 

 

B3.4.1. Describe a socialización primaria e secundaria.  Explica a socialización primaria e secundaria. 

CSC 

B3.6. Comprender o sentido do concepto de civilización, 

relacionando as súas semellanzas e diferenzas co 

concepto de cultura. 

 

B3.6.1. Explica o que é unha civilización e pon exemplos 

fundamentados, e investiga e reflexiona sobre as semellanzas 

e as diferenzas entre oriente e occidente. 

 Explica o concepto de civilización desde o ámbito 

filosófico. Propón exemplos fundamentados. Investiga 

e reflexiona sobre as semellanzas e as diferenzas 

entre Oriente e Occidente. 

CAA 

CCEC 

CSC 

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. 

 Explica o concepto de comunicación desde o ámbito 

filosófico. Considera as vantaxes e os inconvenientes 

das novas tecnoloxías como ferramentas da 

comunicación. 

CAA 

CCEC 

CSC 

B3.8. Reflexionar sobre o posible papel activo dun/dunha 

mesmo/a na construción da cultura e, en canto tal, 

identificarse como ser creativo e innovador, capaz de xerar 

elementos culturais. 

B3.8.1. Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha 

mesmo/a no seu contexto sociocultural, como ser capaz de 

innovar e xerar cambios culturais. 

 Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha 

mesmo/a como ser capaz de innovar e xerar cambios 

culturais no seu contexto sociocultural. 
CCL 

CSIEE 

B3.9. Reflexionar e indagar sobre o relativismo cultural e o 

etnocentrismo. 

B3.9.1. Coñece o relativismo cultural e o etnocentrismo, e 

reflexiona sobre eles, expresando conclusións propias e 

achegando exemplos con feitos investigados e contrastados 

en internet. 

 Entende e reflexiona sobre o relativismo cultural e o 

etnocentrismo. Expresa as súas propias conclusións. 
CAA 

CCEC 

CD 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Penso, logo río, adaptación dun conto sufí recompilado por J. A. Paulos. A cultura primitiva, de E. B. Tylor. Espírito, persoa e sociedade, de G. H. Mead. Ética do desenvolvemento, de D. Goulet. «Cidadanía intercultural», 

en Glosario para unha sociedade intercultural, de A. Cortina. Misión da universidade, de J. Ortega e Gasset,  

O malestar da globalización, de J. Stiglitz, e O optimista racional, de M. Ridley. 

Expresión oral e escrita. Comentario de textos  

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativos. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura en varias páxinas webs sobre iniciativas para promover activamente o diálogo e a convivencia en paz e xustiza entre grupos culturais diversos: 

ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_é.htm 

www.sariri.org 

aulaintercultural.org 

www.fenocin.org 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía. 

Valores sociais e cívicos. A convivencia en paz e a xustiza entre grupos culturais diversos. 

Valores persoais. Comprometidos. 
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UNIDADE 7. Sociedade e Estado.  

TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

m) 

n) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 A reflexión filosófica. 

 Identificación e comprensión de termos 

ligados ao ámbito filosófico. 

 Investigación de conceptos 

relacionados coa sociedade e o Estado. 

 Aplicación dos coñecementos 

filosóficos á análise crítica do Estado, 

as leis e a institución da propiedade. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Disertación sobre os dereitos humanos. 

 

 

 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que 

estudan aspectos concretos da realidade e do 

individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, 

saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, 

causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, 

e elabora un glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados coa filosofía. 

CAA 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, 

interpretar, razoar, analizar, criticar, descubrir e crear. 

 Diferenza entre verbos como coñecer, opinar, argumentar, interpretar, 

razoar, analizar, criticar, descubrir, crear, dentro do marco filosófico. 
CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre diferentes temas ou cuestións propostos na 

unidade, desde un punto de vista filosófico. 

CCL 
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OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

 BLOQUE 3. SOCIALIZACIÓN 

 Teorías sobre a orixe da sociedade. 

 Vivir en sociedade. Razóns polas que os seres humanos son seres 

sociais. 

 O fundamento da sociedade humana: a comunicación. A comunicación 

humana. A acción comunicativa. 

 O Estado: elementos constitutivos e teorías sobre a súa orixe. 

 O «estado de natureza» e o «contrato político». 

 Situación preestatal. Modelos de estado anteriores: Estado absolutista. 

Estado liberal. Estado comunitarista. 

 Lexitimidade do poder político. 

 Lexitimidade das normas. 

 Lexitimidade das institucións. 

 Lexitimidade da institución privada. 

 Lexitimidade das recompensas que reciben profesionais e institucións. 

 Os deberes e os seus tipos. 

 Fundamentos filosóficos do deber. 

 A institucionalización dos deberes: normas e códigos. 

 Os dereitos das persoas. 

 Partidarios e detractores dos dereitos naturais. Iusnaturalismo clásico. 

Positivismo xurídico. Iusnaturalismo racional. 

 Os dereitos humanos. Universais, prioritarios, inalienables, 

imprescriptibles, indivisibles, interdependentes e innegociables. 

 Investigación sobre as teorías contractualistas. 

 Reflexión sobre os límites da propiedade privada. 

 Análise da orixe dun código normativo. 

 Distinción entre os bens internos e os bens externos das institucións. 

 Aplicación dos coñecementos filosóficos á análise crítica do Estado, as 

leis e a institución da propiedade. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Disertación sobre os dereitos humanos. 

 

B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa 

individualidade e, ao mesmo tempo, identificalo como 

un "alter ego" que comparte un espazo e unhas 

circunstancias comúns, dando lugar á 

intersubxectividade. 

 

B3.1.1. Define e utiliza conceptos como 

individualidade, alteridade, socialización, estado de 

natureza, dereitos naturais, contrato social, respecto, 

propiedade, Estado, lexitimación, institucionalización, 

rol, status, conflito e cambio social, e globalización. 

 Define e utiliza conceptos propios da 

unidade referentes á sociedade e ao 

Estado e ligados ao ámbito filosófico. CCL 

CSC 

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. 

 Determina e describe o significado do 

concepto de sociedade. Realiza 

referencias aos compoñentes 

socioculturais que hai no ser humano. 

CCEC 

CCL 

B3.3. Identificar o proceso de construción, os 

elementos e a lexitimación dunha cultura, valorando 

esta non só como ferramenta de adaptación ao medio, 

senón como ferramenta para a transformación e a 

autosuperación. 

 

B3.3.1. Expresa algúns dos principais contidos 

culturais, como son as institucións, as ideas, as 

crenzas, os valores, os obxectos materiais, etc. 

 Reflicte algúns dos principais contidos 

culturais, como son as institucións, as 

ideas, as crenzas, os valores ou os 

obxectos materiais. CCEC 

B3.5. Coñecer as teorías sobre a orixe da sociedade e 

sociedade e reflexionar de forma escrita sobre elas, 

argumentando as propias opinións ao respecto. 

 

B3.5.1. Explica as teses fundamentais sobre a orixe da 

sociedade e o Estado. 

 Explica as teses fundamentais sobre a 

orixe da sociedade e do Estado. 
CSC 

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. 

 Explica o concepto de comunicación 

desde o ámbito filosófico. Considera as 

vantaxes e os inconvenientes das novas 

tecnoloxías como ferramentas da 

comunicación. 

CD 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Cápsulas motivacionais, de A. Beuregard. Comentario de texto 1, de varios autores (p. Política, de Aristóteles. Sobre os deberes, Cicerón (páxina 138). A política como vocación, de M. Weber. Segundo tratado sobre o goberno civil, de J. Locke. 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos, da ONU. Cidadáns do mundo. Cara a unha teoría da cidadanía, de A. Cortina . 

Expresión oral e escrita. Reflexiona. Facémonos preguntas. Comentario de textos  

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativos. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. O papel das ferramentas de comunicación na era tecnolóxica. 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía: reflexión sobre a sociedade actual. 

Valores sociais e cívicos. O respecto aos dereitos humanos. 

Valores persoais. Comprometidos 
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UNIDADE 8. Somos libres?. 

TEMPORALIZACIÓN:  4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

g) 

h) 

i) 

m) 

o) 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 A liberdade. 

 Tipos básicos de liberdade: liberdade externa (liberdade 

de acción ou movemento) ou liberdade interna (libre 

albedrío). 

 Posturas ante a cuestión da liberdade humana. 

 Distinción dos diferentes significados de liberdade. 

 Elaboración de preguntas filosóficas sobre a liberdade. 

 Investigación de significados. 

 Elaboración de disertacións. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Análise de situacións. 

 Reflexión e análise das funcións da filosofía. 

 Expresión de interese en relación á filosofía como 

vehículo para a comprensión e o crecemento individual. 

 Avance do espírito crítico, argumentado. 

BLOQUE 2. IDENTIDADE PERSOAL 

 A liberdade. 

 Utilización de conceptos relacionados coa afectividade, os 

sentimentos ou as emocións. 

 Coñecemento da vontade como a capacidade humana de 

querer. 

BLOQUE 3 SOCIALIZACIÓN 

 A liberdade. 

 O individuo. 

 A sociedade. 

 A cultura. 

 Identificación e comprensión de conceptos relacionados 

co individuo, a socialización e a cultura. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que 

estudan aspectos concretos da realidade e do 

individuo. 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, argumentar, interpretar, 

razoar, analizar, criticar, descubrir e crear. 

 Diferenza entre verbos como coñecer, opinar, 

argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir, crear, dentro do marco filosófico. 
CAA 

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. 

 Escribe pequenos ensaios e argumenta a súa 

opinión de forma razoada. 

CAA 

CCL 

B2.8. Identificar a función e a importancia da 

motivación como factor enerxético e direccional 

da vida humana nas súas múltiples dimensións. 

 

B2.8.1. Define e utiliza con rigor conceptos como motivación, 

emoción, sentimento, necesidades primarias e secundarias, 

autorrealización, vida afectiva e frustración. 

 Define e utiliza correctamente conceptos 

relacionados coa afectividade, os sentimentos ou 

as emocións. CCL 

B2.19. Coñecer a importancia da facultade da 

vontade como elemento definitorio do humano. 

B2.19.1. Explica o que é a vontade.  Explica o que é a vontade. 

CCL 

B3.1. Identificar o "outro" tal como é na súa 

individualidade e, ao mesmo tempo, identificalo 

como un "alter ego" que comparte un espazo e 

unhas circunstancias comúns, dando lugar á 

intersubxectividade. 

B3.1.1. Define e utiliza conceptos como individualidade, 

alteridade, socialización, estado de natureza, dereitos naturais, 

contrato social, respecto, propiedade, Estado, lexitimación, 

institucionalización, rol, status, conflito e cambio social, e 

globalización. 

 Identifica e comprende conceptos relacionados co 

individuo, a socialización e a cultura. 

 

CCL 

CSC 
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TEMPORALIZACIÓN: 4 semanas 

OBXEC-

TIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

 BLOQUE 4. PENSAMENTO 

 A liberdade. 

 A razón. 

 Identificación e comprensión de conceptos relacionados coa razón, 

desde parámetros filosóficos. 

BLOQUE 6. TRANSFORMACIÓN 

 Tipos básicos de liberdade: liberdade externa (liberdade de acción ou 

movemento) ou a liberdade interna (libre albedrío). 

 Posturas ante a cuestión da liberdade humana. 

 O determinismo. 

 O indeterminismo. 

 A teoría da liberdade situada. 

 Teorías deterministas: Determinismo cósmico ou fatalismo. 

Determinismo teolóxico. Determinismo naturalista (xenético, 

psicoanalítico e cerebral). Determinismo socioloxista. 

 Críticas ás teorías deterministas. 

 Bases biolóxicas da liberdade. 

 Vontade e responsabilidade. 

 Tipos de acción segundo Aristóteles. 

 Condicionamentos da vontade. 

 Tipos de circunstancias en relación cos actos humanos. 

 Liberdade negativa e liberdade positiva. 

 Tipos de liberdade negativa. 

 Filosofías arredor da liberdade. 

 O estoicismo. Zenón de Citio. Cleante de Assos. 

 A liberdade segundo Kant. A antinomia. 

 A liberdade «situada».  

 A liberdade concreta: crítica de Hegel a Kant. 

 A liberdade como emancipación social. 

 Liberdade dialóxica. 

 Liberdade experiencial. 

 Distinción dos diferentes significados de liberdade. 

 Elaboración de preguntas filosóficas sobre a liberdade. 

 Investigación de significados. 

 Elaboración de disertacións. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 Análise de situacións. 

B4.1. Comprender a facultade racional como específica 

do ser humano e as súas implicacións, analizando en 

que consiste a racionalidade e cales son as súas 

características. 

B4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 

sentidos, experiencia, abstracción, universalidade, 

sistematicidade, racionalismo, dogmatismo, 

empirismo, límite, intelixencia, intelixencia 

emocional, certeza e erro. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa razón, desde parámetros 

filosóficos. 

 

 

CCL 

B6.1. Coñecer os dous significados do concepto de 

liberdade de acción (liberdade negativa e  liberdade 

positiva), e aplicalos tanto no ámbito da sociedade 

política como no terreo da vida privada ou a liberdade 

interior. 

 

B6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, 

liberdade negativa, liberdade positiva, 

autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo e condicionamento. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa vontade, a liberdade, a 

autodeterminación ou o libre albedrío. 
CSC 

B6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da liberdade, 

e argumenta a propia opinión. 

 Interpreta e analiza textos significativos e 

breves sobre a liberdade. Argumenta a súa 

opinión por escrito de forma adecuada. 

CSC 

B6.2. Comprender o que é o libre albedrío ou a 

liberdade interior, en relación coa posibilidade de 

autodeterminación dun mesmo e coa facultade da 

vontade. 

 

B6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e a 

facultade humana da vontade. 

 Explica os conceptos de libre albedrío e 

vontade desde parámetros filosóficos. 

CCL 

B6.3. Reflexionar e argumentar sobre a relación entre a 

liberdade interior e a liberdade social e política. 

 

B6.3.1. Expón as súas reflexións sobre a 

posibilidade de que exista ou non o libre albedrío, 

tendo en conta os avances no coñecemento da 

xenética e a neurociencia. 

 Explica as súas reflexións sobre a existencia 

ou non do libre albedrío. Ten en conta para 

iso os avances no coñecemento da xenética 

e a neurociencia. 

CMCCT 

CSC 

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. 

 Razoa, valorando que o ser humano é un ser 

natural, sobre as súas posibilidades de actuar 

libremente. 
CCL 

CSC 

B6.5. Recoñecer as tres posturas sobre o problema da 

liberdade absoluta ou condicionada: a tese estoica, a 

negación do sometemento da vontade ás leis naturais 

de Kant e a posición intermedia, que rexeita non a 

liberdade, senón a liberdade absoluta. 

B6.5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en 

torno ao tema da liberdade. 

 Recoñece, desde o ámbito filosófico, as 

posturas básicas en torno ao tema da 

liberdade. 

CSC 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Como detectar billetes falsos?; as moedas e os billetes de euro; o trueque; a capacidade de compra; evitar a fraude nos pagos; os mellores cartóns para os diferentes usos; as reclamacións aos bancos. 

Expresión oral e escrita. Opinións sobre a importancia e a eficacia dos medios para evitar as falsificacións de billetes; hipótese sobre reaccións persoais en situacións simuladas relacionadas co ámbito económico; opinións persoais sobre a importancia dun sistema bancario sólido e fiable; 

hipótese sobre os tipos de fraude con tarxeta. 

Comunicación audiovisual. Características dos billetes de euro; interpretación de táboas sobre a capacidade de compra e sobre o diñeiro bancario; observación, interpretación, descrición e relación de datos e gráficos do ámbito económico e financeiro; interpretación de imaxes sobre o pánico 

bancario e o efecto contaxio. 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Localizar, seleccionar, organizar e expoñer información empregando os medios dixitais sobre o trueque. 

Educación cívica e constitucional. A importancia dun sistema bancario sólido e fiable; opinións sobre a satisfacción de necesidades e os procesos fóra do sistema monetarizado, e sobre as posibilidades de modelos económicos diversos. 

Emprendemento. Calcular a rendabilidade dun activo; as reclamacións aos bancos. 

Valores persoais. Actitudes de esforzo, perseveranza e responsabilidade na execución de actividades, tarefas e traballos; actitudes de autonomía na toma de decisións; asimilación e desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe: ensaio, elaboración, organización e de control da comprensión. 
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UNIDADE 9. A  aventura da creatividade.

 

TEMPORALIZACIÓN:  3 semanas 

OBXECTIVOS 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍMINO DE CONSECUCIÓN CCOMPE-

TENCIAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

i) 

m) 

n) 

o) 

 

BLOQUE 1. A FILOSOFÍA 

 A estética como disciplina filosófica. 

 A beleza. 

 A experiencia estética. 

 A imaxinación como capacidade humana básica. 

 Reflexión persoal sobre a aplicación práctica da filosofía na 

vida das persoas e na evolución da sociedade. 

 Estudo e argumentación sobre os aspectos filosóficos 

vinculados á comprensión do ser humano e da súa contorna. 

 Expresión de interese en relación á filosofía como vehículo 

para a comprensión e o crecemento individual.  

 Avance do espírito crítico, argumentado. 

 Reflexión e argumentación sobre as diferentes funcións que 

pode desempeñar a filosofía. 

 Realización de disertacións sobre a liberdade e a creatividade. 

 Investigación de significados de termos filosóficos. 

 Comentario de textos filosóficos. 

B1.1. Comprender o que é a reflexión filosófica, 

diferenciándoa doutros tipos de saberes que estudan 

aspectos concretos da realidade e do individuo. 

 

B1.1.1. Define e utiliza conceptos como filosofía, 

mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto, 

razón, sentidos, arché, causa, monismo, 

dualismo, pluralismo, substancia ou prexuízo, e 

elabora un glosario con eles. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa filosofía. 

 

CAA 

B1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 

argumentar, interpretar, razoar, analizar, criticar, 

descubrir e crear. 

 Diferenza entre verbos como coñecer, 

opinar, argumentar, interpretar, razoar, 

analizar, criticar, descubrir, crear, dentro 

do marco filosófico. 

 

CCL 

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. 

 Escribe pequenos ensaios e argumenta a 

súa opinión de forma razoada. 

 

 

CAA 

CCL 

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. 

 Realiza disertacións sobre diferentes 

temas ou cuestións propostos na unidade, 

desde un punto de vista filosófico. 

 

CCL 

 

BLOQUE 4. PENSAMENTO 

 A estética como disciplina filosófica. 

 A beleza. 

 A experiencia estética. 

 A imaxinación como capacidade humana básica. 

 Identificación e comprensión de conceptos relacionados coa 

razón, desde parámetros filosóficos. 

 Pensamento e creatividade.  

 Características da persoa creativa. 

 Coñecemento da concepción contemporánea sobre a 

intelixencia emocional. 

B4.1. Comprender a facultade racional como específica 

do ser humano e as súas implicacións, analizando en 

que consiste a racionalidade e cales son as súas 

características. 

 

B4.1.1. Define e utiliza conceptos como razón, 

sentidos, experiencia, abstracción, 

universalidade, sistematicidade, racionalismo, 

dogmatismo, empirismo, límite, intelixencia, 

intelixencia emocional, certeza e erro. 

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa razón, desde parámetros 

filosóficos. 

 

CCL 
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BLOQUE 6 TRANSFORMACIÓN 

 A estética como disciplina filosófica. 

 A beleza. 

 A experiencia estética. 

 A imaxinación como capacidade humana básica. 

 Bases biolóxicas da imaxinación. 

 Pensamento e creatividade. 

 Pensamento converxente e pensamento diverxente. 

 O proceso creativo e as súas fases. 

 O paradoxo do proceso creativo. 

 As fases de proceso creativo. 

 Técnicas de desenvolvemento da creatividade. 

 A técnica da inversión de supostos. 

 A técnica do brainstroming. 

 Creación colectiva dun texto. 

 A liberdade como condición da creatividade. 

 A liberdade e o desenvolvemento da creatividade. 

 Elementos que favorecen a aparición de novas ideas. 

 Independencia da liberdade persoal e a creatividade. 

 Características da persoa creativa. 

 Características xerais. 

 A proposta de Matthew Lipman e o pensamento creativo en 

contraste co pensamento crítico. 

 Creatividade, innovación e risco.  

 Innovación: introdución de melloras asumindo riscos. 

 Admisión de riscos: abandono da zona de confort. 

 Practica de técnicas de desenvolvemento da creatividade. 

 Realización de disertacións sobre a liberdade e a creatividade. 

 Investigación sobre personaxes históricos ou actuais que 

destaquen pola súa creatividade. 

 Aplicación da análise crítica a imaxes relacionadas coa 

creatividade, a innovación e o risco. 

 Investigación de significados de termos filosóficos. 

 Comentario de textos filosóficos. 

 

B4.4. Coñecer a concepción contemporánea sobre a 

intelixencia, incidindo na teoría da intelixencia emocional 

de Daniel Goleman. 

B4.4.1. Explica as teses centrais da teoría da 

intelixencia emocional. 

 Explica as teses centrais da teoría da 

intelixencia emocional. 

 

CSC 

 

 

B6.6. Coñecer a estética como a parte da filosofía que 

estuda o proceso creativo, a experiencia estética e a 

beleza. 

 

 

 

B6.6.1. Define e utiliza conceptos como estética, 

creatividade, sinapse neuronal, imaxinación, 

pensamento diverxente, pensamento 

converxente e serendipia. 

 

  

 Identifica e comprende conceptos 

relacionados coa beleza e a creatividade, 

desde parámetros filosóficos. 

 

CCL 

CMCCT 

B6.7. Identificar o que é a imaxinación, en tanto que 

facultade específica do ser humano, explicando como 

funciona e cales son as súas características. 

 

B6.7.1. Le e comenta textos breves e 

significativos sobre o mecanismo de aparición de 

ideas novas. 

 Le e comenta textos breves e 

significativos sobre o mecanismo de 

aparición de ideas novas. 

CAA 

CCL 

B6.7.2. Explica o que é a imaxinación e 

exemplifícaa mediante a redacción de relatos 

breves de temática filosófica. 

 Describe que é a imaxinación, exemplifica 

de forma práctica mediante a redacción de 

relatos breves de temática filosófica. 

CCL 

CSIEE 

B6.8. Recoñecer a capacidade humana da creatividade, 

en tanto que potencialidade existente en todas as 

persoas e que se consegue adestrando o cerebro. 

 

B6.8.1. Analiza textos de literatura fantástica, 

considerando sobre os elementos 

especificamente creativos e reflexionando sobre 

eles. 

 Analiza e reflexiona sobre os elementos 

especificamente creativos a partir de 

textos de literatura fantástica. 

CCL 

CSIEE 

B6.9. Coñecer as fases do proceso creativo e reflexionar 

sobre a importancia de que o pensamento diverxente 

imaxinativo e o pensamento lóxico e racional traballen 

xuntos. 

B6.9.1. Explica as fases do proceso creativo.  Describe as fases do proceso creativo.  

CSIEE 

B6.10. Coñecer e aplicar algunhas técnicas de 

desenvolvemento da creatividade. 

 

B6.10.1. Utiliza a técnica de desenvolvemento 

da creatividade coñecida como de revisión de 

supostos e inversión, e aplícaa sobre algunha 

teoría filosófica ou científica. 

 Aplica a técnica de desenvolvemento da 

creatividade coñecida como de revisión de 

supostos e inversión de teorías filosóficas 

ou científicas e na realización de 

actividades propostas na unidade. 

 

CAA 

B6.10.2. Explica as principais técnicas de 

desenvolvemento da creatividade. 

 Describe as principais técnicas de 

desenvolvemento da creatividade. 

CSIEE 

B6.11. Utilizar a técnica do brainstorming para construír 

unha historia literaria con temática filosófica. 

 

B6.11.1. Utiliza de forma colectiva a técnica do 

brainstorming para reflexionar sobre temas 

filosóficos tratados durante o curso. 

 Emprega a técnica do brainstorming de 

forma colectiva para reflexionar sobre 

temas filosóficos tratados durante o curso. 

 

CAA 

CSC 

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. 

 Argumenta sobre o papel da liberdade 

como condición fundamental para a 

creación. Razoa a súa opinión. 

 

CCL 

CSC 

B6.13. Coñecer as características das persoas 

especialmente creativas, como a motivación, a 

perseveranza, a orixinalidade e o medio, e investigar 

sobre como se poden potenciar esas calidades. 

B6.13.1. Explica as características das persoas 

especialmente creativas e algunhas das formas 

en que pode potenciarse esta condición. 

 Describe as características das persoas 

especialmente creativas. Explica tamén as 

formas en que pode potenciarse esta 

condición. 

 

CCEC 

CSIEE 



IES O Mosteirón Programación Filosofía 4º 

38 
 

 

B6.14. Reflexionar de forma argumentada sobre o 

sentido do risco e a súa relación para alcanzar solucións 

innovadoras e, xa que logo, a posibilidade de 

evolucionar. 

B6.14.1. Argumenta sobre a importancia de 

asumir riscos e saír da chamada zona de confort 

para alcanzar metas e lograr resultados 

creativos e innovadores. 

 Argumenta sobre a importancia de asumir 

riscos e saír da chamada zona de confort 

para alcanzar metas e lograr resultados 

creativos e innovadores. 

 

CSIEE 
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CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. O nacemento da traxedia, de F. Nietzsche. Accidental Discoveries in Science, de R. M. Roberts  

(páxina 178). Fábulas, de Esopo. A práctica da intelixencia emocional, de D. Goleman. As pescudas comezaron en Baker Street, de J. Buitrago. Persoas creativas, cidadáns creativos, de A. Sátiro. 

Expresión oral e escrita. Comentario de textos. 

Comunicación audiovisual. Esquemas, cadros e táboas informativos. 

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información en grupos de tres ou catro alumnos, sobre diferentes descubrimentos e valorar se se trata dunha serendipia ou non. 

Emprendemento. Obradoiro de Filosofía: Adestramos a nosa mente. 

Valores sociais e cívicos. A creatividade ao servizo do planeta. 
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PROCEDEMENTOS E IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS DE AVALIACIÓN 
 

Tendo en conta o principio de atención á diversidade do estudantado (en capacidade, intereses, estilos cognitivos, motivación, etc.), a avaliación usará una pluralidade de procedementos e de instrumentos, procurando non reducila só á 

proba escrita tradicional. Entre estes instrumentos podemos citar os seguintes: 

1. A observación sistemática da vida da aula, valorando o grao de participación, o esforzo realizado, o interese e implicación nas tarefas diarias, os intercambios e intervencións orais, as exposicións de informacións específicas, etc. 

2. O caderno de aula: nel aparecen reflectidas actividades diversas, como comentarios de textos, vocabulario, sínteses informativas, mapas conceptuais, etc. 

3. Traballos monográficos, elaborados a nivel individual ou grupal, así como lecturas de libros relacionados co currículo. O manexo doutras fontes de información distintas do libro de texto deberían valorarse especialmente. 

4. A autoavaliación razoada, encamiñada a autorregular a propia aprendizaxe con responsabilidade e autonomía. A autoavaliación, ademais de fomentar a autoestima do estudantado, pode achegar unha valiosa información sobre as 

expectativas de éxito ou fracaso. Compromete ademais, democraticamente, ao estudantado na valoración da propia aprendizaxe e na toma de decisións. As cualificacións dialogadas serán, así, unha responsabilidade compartida entre a 

autoavaliación e a heteroavaliación feita polo profesorado. Dende unha pedagoxía da autonomía, a autoavaliación é sempre a meta ideal. 

5. Probas escritas, ás que hai que darlle sempre un sentido educativo. Estas poden tamén someterse á autocorrección do propio estudantado. Tomando consciencia dos acertos e aprendendo dos erros cometidos, poderán mellorar o 

proceso de aprendizaxe. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA. 
A metodoloxía didáctica empregada para desenvolver esta materia debe favorecer o traballo individual e en grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de estudo e investigación, a capacidade do 

estudantado de aprender por si mesmo e a transferencia e aplicación do aprendido. 

As tecnoloxías da información e da comunicación deben ser utilizadas como unha ferramenta necesaria para a aprendizaxe, tanto polo seu carácter imprescindible na educación superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida 

cotiá e a inserción laboral. 

A natureza específica da Filosofía condúcenos a que nesta disciplina, en canto materia de ensinanza-aprendizaxe, debamos ter en conta as seguintes consideracións didácticas: 

o vulnerable a interferencias ideolóxicas e políticas e a que, con frecuencia, se confundan consideracións de 

orde ideolóxica e política con consideracións de tipo educativo. Polo que se procurará tratar os temas de estudo con obxectividade. 

 temas de estudo conecten directamente cos intereses do estudantado. O emprego de medios 

audiovisuais, o achegamento a problemas do seu contorno, etc. Constitúen estratexias motivadoras e atractivas. 

carse como un conxunto de problemas que deben ser analizados e relacionados. Para isto, os medios non son só materiais, senón tamén conceptuais e de 

léxico propio desta disciplina que hai que adquirir comprensivamente. 

ción dos contidos a tratar, empregaranse distintas estratexias metodolóxicas. A exposición do profesor será necesaria, sobre todo, ao tratar contidos conceptuais de maior complexidade porque lle 

permitirá ao estudantado un mellor acceso a eles. Para outros contidos, as estratexias de descubrimento ou de indagación, mediante materiais que se lle proporcione, tamén serán necesarias porque o estudantado, ao indagar en 

diversas fontes, constrúe o seu propio coñecemento en lugar de recibir a información xa elaborada. 

O plan de traballo dunha clase será: 

A presentación da lectura/problema por parte do profesor. 
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A consideración conxunta profesorado/estudantado das distintas alternativas posibles de interpretación. 

Para abordar os aspectos relacionados co mundo actual, a vía será partir do concreto para chegar ao abstracto. 

Procurarase que a primeira das actividades de cada unha das Unidades Didácticas actúe de elemento motivador para o tema das mesmas e para que o estudantado manifeste as súas opinións e sexa consciente do que coñece e do 

que descoñece. Así o profesor estará en condicións de axustar a proposta de actividades, incorporando as conclusións desta primeira sesión. A presentación sempre partirá da lectura profunda dos textos apresentados que podera-se 

complementar coa navegación pola Rede, para a comparación de debuxos, pinturas, fotografías, etc. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
O Departamento colaborará co Proxecto lector do Centro coa lectura de textos de carácter filosófico, científico, histórico, literario, ... que incidan no programa das diferentes materias que imparte e realizará visitas a Biblioteca do Centro, 

co fin de que os estudantes coñezan e aprendan a utilizar os materiais dos que nos dispor. 

Os materiais e recursos didácticos a empregar serán o proporcionados polo profesor, mais outros textos filosóficos, científicos, literarios, periodísticos, materiais audiovisuais e páxinas web (concretamente a web dianoia). 

Durante as clases, os alumnos utiliazarán un libro de texto Filosofía 4º ESO da Editorial Santillana. 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
Nunha materia como a Filosofía, a avaliación adquire un compromiso fundamental, o de manter os mesmos valores nos que pretende educar. Dende o noso enfoque educativo, entendemos que a avaliación non é simplemente unha 

acción técnica enfocada a medir os resultados. É máis ben, e sobre todo, unha acción práctica, no sentido da praxis aristotélica, que ten implicacións éticas, porque supón un compromiso con determinados valores que se realizan no 

propio proceso educativo. Hai que darlle á avaliación un sentido educativo e formativo, evitando as funcións distorsionadas, como a punitiva ou a coercitiva. Non se pode esquecer que a avaliación cumpre funcións non declaradas, que 

normalmente quedan ocultas, como as de clasificar, xerarquizar, sancionar, castigar condutas ou servir á reprodución social. 

A avaliación continua ten que entenderse como diagnóstico permanente de progresos e de dificultades durante o proceso, como seguimento do traballo diario, tratando de axustar a axuda pedagóxica ás diversas necesidades do 

estudantado. A avaliación ten que referirse, especialmente nesta materia, non só aos conceptos, senón tamén aos hábitos, procedementos e valores que se propoñen ao estudantado. 

Para facer unha avaliación en Filosofía, deberemos transmitir con ela os valores que se defenden na aprendizaxe da materia. Se queremos transmitir os valoresde responsabilidade e autonomía, non podemos excluír o propio estudante 

do proceso de avaliación. Unha avaliación democrática dálles voz aos participantes, aos protagonistas do proceso de aprendizaxe. 

A avaliación seguirá os criterios e estándares especificados na programación. A avaliación valorará as competencias, recollidas no cadro elaborado de cada Unidade, adquiridas polos estudantes ao final de cada trimestre. A avaliación 

terá en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento dos estudantes cas tarefas propostas na clase. Para isto é imprescindible que o alumno teña un caderno dedicado unicamente a esta materia, onde quedará reflectido o traballo 

realizado diariamente. Cualificaranse as preguntas que se faga a cada alumno na clase. Valorarase e cualificarase o traballo escrito, reflectido no caderno, e a participación oral en cada unha das Unidades desenvolvidas en cada 

trimestre. 

A nota de cada trimestre recollerá as notas acumuladas ao longo do trimestre. O criterio empregado para a cualificación total da avaliación será o resultado de: 

 Disertacións: haberá 3 disertacións obrigatorias por trimestre (3 puntos) 

 Exame: realízase ao final do trimestre (6 puntos) 

 Participación na aula, motivación, constancia no traballo etc. (1 punto) 

En todos os casos para superar o trimestre, e o curso, o estudante ten que ter unha cualificación igual ou maior que 5 (cinco) 

No caso de alguén non superare o curso en Xuño verase sometido à proba extraordinaria de Setembro, sempre con a obriga de fazer un traballo extra de verán. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Corrección formal dos escritos (caligrafía, marxes, ...) e uso correcto da ortografía, da gramática e do léxico. 

• Exposicións orais e/ou escritas ben estruturadas, claras e con uso de vocabulario propio da materia. 

• Coñecer e utilizar o vocabulario filosófico básico. Definir e empregar termos e conceptos básicos propios da Filosofía. 

• Extraer as ideas principais e secundarias que aparecen nun texto filosófico e saber analizalo e comentalo. 

• Identificar as características do pensamento mitolóxico e do pensamento racional. 

• Diferenciar a Filosofía doutras formas de saber. 

• Coñecer as principais partes ou disciplinas da Filosofía (Metafísica, Epistemoloxía, Filosofía da natureza, Antropoloxía, Ética, Filosofía política, Estética, Lóxica, ...) e as súas correspondentes temáticas e as cuestións e problemas que 

tratan. 

• Coñecer os grandes períodos da Historia da Filosofía e os seus problemas. 

• Coñecer os problemas, os grandes filósofos e as principais correntes da Filosofía. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade debemos procurar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de estudantes; como mínimo debe coñecerse a relativa a: 

• O número de estudantes. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os estudantes para os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

Necesidades individuais 

O profesorado deberá: 

• Identificar os estudantes que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel estudantado con necesidades educativas, con altas capacidades e 

con necesidades non diagnosticadas, pero que requira atención específica por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervenciónindividual). 
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• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS. 
 

En colaboración coa Biblioteca do centro faranse traballos relacionados coa asignatura. Se é posible intentaremos asistir a algunha representación teatral e a exposicións de arte contemporáneo. 

 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA. 

Propóñese unha ferramenta para que os Indicadores de logro poidan avaliar o proceso de ensino e a práctica docente no seu conxunto. Pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no 

seguinte. 

 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... PROPOSTAS DE MELLORA 

Temporalización das unidades didácticas    

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da unidade    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas    

Recursos    
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Claridade nos criterios de avaliación    

Uso de diversas ferramentas de avaliación    

Atención á diversidade    

 


