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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Recoñecer en que consiste a antropoloxía filosófica. 

B5.2. Coñecer e explicar as implicacións filosóficas da evolución, en 

relación cos contidos metafísicos e cos/coas pensadores/as xa 

estudados/as. 

B5.3. Recoñecer e reflexionar, de maneira argumentada, sobre a 

interacción dialéctica entre o compoñente natural e o cultural que 

caracterizan o ser humano como tal, sendo o culturalmente adquirido 

condición para a innovación e a creatividade que caracterizan a especie. 

B5.8. Coñecer algunhas teorías filosóficas sobre o problema mente-

corpo, e reflexionar e argumentar acerca dos puntos de vista propios. 

FIB5.1.1. Utilizar con rigor vocabulario específico da temática, como 

evolución, dialéctica, proceso, progreso, emerxencia, azar, selección natural, 

apto, reducionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo, determinismo 

xenético, natureza e cultura. 

FIB5.2.1. Coñece e explica as consideracións filosóficas implicadas na 

teoría da evolución, como a consideración dinámica e dialéctica da vida ou o 

indeterminismo, entre outras. 

FIB5.3.1. Identifica e expón en que consiste o compoñente natural innato do 

ser humano, e a súa relación cos elementos culturais que xorden nos procesos 

de antropoxénese e humanización, dando lugar á identidade propia do ser 

humano. 

FIB5.8.1. Coñece as teorías filosóficas da relación entre mente e corpo 

(monismo, dualismo e emerxentismo), e argumenta sobre esas teorías 

comparando semellanzas e diferenzas, de forma colaborativa. 

B6.1. Identificar a especificidade da razón na súa dimensión práctica, 

en tanto que orientadora da acción humana. 

 

B6.3. Coñecer e explicar as principais teorías éticas sobre a xustiza e a 

felicidade, e sobre o desenvolvemento moral. 

B6.4. Explicar a función, as características e os principais 

interrogantes da filosofía política, como a orixe e a lexitimidade do 

Estado, as relacións entre o individuo e o Estado ou a natureza das leis. 

B6.5. Coñecer as teorías e os conceptos filosóficos principais que 

estiveron na base da construción da idea de Estado e das súas funcións, 

apreciando o papel da filosofía como reflexión crítica. 

B6.7. Distinguir os conceptos de legalidade e lexitimidade. 

FIB6.1.1. Recoñece a función da racionalidade práctica para dirixir a acción 

humana, aínda recoñecendo os seus vínculos ineludibles coa razón teórica e a 

intelixencia emocional. 

a función da ética. 

FIB6.3.1. Expresa de xeito crítico as argumentacións das principais teorías 

éticas sobre a felicidade e a virtude, razoando as súas propias ideas, e achega 

exemplos do seu cumprimento e do seu incumprimento. 

FIB6.4.1. Identifica a función, as características e os principais interrogantes 

da filosofía política.  

FIB6.5.1. Explica de xeito coherente as formulacións filosófico-políticas de 

Platón, Locke, Rousseau, Hobbes, entre outros. 

lexitimidade. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do cadro son os establecidos no currículo para 1º de Bacharelato, e estaban programados 

para a 3º avaliación. Todos son imprescindibles e seguimos con eles dende a suspensión das clases presenciais.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Análise e valoración da produción do alumnado. 

Instrumentos: Actividades e exercicios prácticos presentados polo 
alumnado. Utilizaranse rúbricas para a cualificación das mesmas. 
 
Para facilitar ó alumnado con algún dos dous primeiros trimestres 
pendentes a recuperación dos mesmos, realizarase un cuestionario na 
plataforma Google Classroom sobre os contidos dos mesmos.  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase como resultado da media das dúas primeiras 
avaliacións á que se lle sumará a nota do terceiro trimestre dividida entre 
10. É dicir, o terceiro trimestre terá en todos os casos unha influenza 
positiva na nota final, con un máximo na valoración final de un punto. 
Polo tanto, para o alumnado con trimestres pendentes, para superar a 
materia, debe obter un 5 como resultado de: 
Media entre as dúas primeiras avaliacións máis a terceira avaliación 
dividida entre 10. 
0,5·(Nota primeira avaliación)+0,5·(nota segunda avaliación)+0,1·(Nota terceira avaliación) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de resultar necesario a proba extraordinaria de setembro: 
A recuperación consistirá na realización de unha proba escrita sobre os 
contidos non superados (da primeira, segunda avaliación ou ambas). Para 
superar a materia o alumno/a debera obter a lo menos un 5 co resultado 
desa proba máis a terceira avaliación dividida entre 10. 

                       Nota proba extraordinaria+0,1·(Nota terceira avaliación) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON HAI ALUMNADO CON FILOSOFÍA PENDENTE DE OUTROS ANOS 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades sobre o tema Ser humano: natureza e cultura, incidindo 

nas implicacións filosóficas da teoría da evolución. 

Actividades sobre o tema A intelixencia humana. 

Actividades sobre o tema  Os fundamentos da acción moral e a 

reflexión ética. 

Actividades sobre o tema  O poder político: formas e lexitimación. 

Actividades sobre o libro “El mundo de Sofía”. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No 3º trimestre como proposta para adaptarnos a esta situación tan 

extraordinaria que vivimos acordamos entre alumnado e profesor 

empregar a plataforma Google Classroom como forma de comunicación 

e para presentar as diferentes actividades. Trala enquisa realizada por 

IES Chan do Monte, podemos afirmar que ningún alumno ou alumna 

ten problemas de conexión ou falta de equipo para o desenvolvemento 

das actividades a realizar. 

Cada semana envíaselle un documento con contidos teóricos, visuais 

ou demostrativos ós que o alumnado pode recorrer para resolver as 

actividades que se lle propoñen. 

Materiais e recursos 

Como parte desta formación telemática os materiais e recursos 

empregados teñen que ver coas novas tecnoloxías. Empregaremos as 

diferentes aplicacións informáticas (Office, pdf...), recursos da Web, 

ordenadores e os apuntes facilitados polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado: 
Comunicaráselle ó alumnado e as familias a publicación da 
adaptación da programación na Web do centro a través do Espazo 
Abalar e na plataforma que estamos a empregar este terceiro 
trimestre para o desenvolvemento do mesmo: Google Classroom. 
Ademais, comunicarase nas clases que temos por videoconferencia, a 
través de Webex, unha vez que estea publicada. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


