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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.5. Comprender o idealismo crítico de Kant, en relación co 

racionalismo de Descartes, o empirismo de Hume e a filosofía ilustrada 

de Rousseau, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das ideas e 

os cambios socioculturais da Idade Moderna. 

HFB4.5.1. Aplica conceptos de Kant como sensibilidade, entendemento, 

razón, crítica, transcendental, ciencia, innato, xuízo, a priori, a posteriori, 

facultade, intuición, categoría, ilusión transcendental, idea, lei, fenómeno, 

nóumeno, vontade, deber, imperativo categórico, autonomía, postulado, 

liberdade, dignidade, persoa, paz e pacto, entre outros, e utilízaos con rigor. 

HFB4.5.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Kant, analizando as facultades 

e os límites do coñecemento, a lei moral e a paz perpetua, comparándoas coas 

teorías da filosofía antiga, medieval e moderna. 

HFB4.5.4. Respecta e razoa o esforzo da filosofía de Kant por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios socioculturais da Idade Moderna, e 

valora a dignidade e a procura da paz entre as nacións 

B5.1. Entender o materialismo histórico de Marx, en relación co 

idealismo de Hegel e con Feuerbach, e valorar a súa influencia no 

dedutivas, medios de produción, loita de clases, traballo, plusvalor e 

humanismo, entre outros, e utilízaos con rigor. 

HFB5.1.1. Identifica conceptos de Marx como dialéctica, materialismo 

histórico, praxe, alienación, infraestrutura, superestrutura, forzas produtivas, 

medios de produción, loita de clases, traballo, plusvalor e humanismo, entre 

outros, e utilízaos con rigor. 

HFB5.1.2. Coñece e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 

escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Marx, examinando o 

materialismo histórico e a crítica ao idealismo, á alienación e á ideoloxía, e 

expón a súa visión humanista do individuo. 

HFB5.1.3. Identifica os problemas da filosofía contemporánea en relación 

coas solucións achegadas por Marx. 

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

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, 

xulgando positivamente a defensa da igualdade social. 

B5.2. Comprender o vitalismo de Nietzsche en relación co vitalismo 

de Schopenhauer, e valorar a súa influencia no desenvolvemento das 

ideas e os cambios socioculturais da Idade Contemporánea. 

HFB5.2.1. Define conceptos de Nietzsche como crítica, traxedia, intuición, 

metáfora, convención, perspectiva, xenealoxía, transvaloración, nihilismo, 

superhome, vontade de poder, e eterno retorno, entre outros, e aplícaos con 

rigor. 

HFB5.2.2. Entende e explica con claridade, tanto na linguaxe oral coma na 
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escrita, as teorías fundamentais da filosofía de Nietzsche, considerando a 

crítica á metafísica, á moral e á ciencia, a verdade como metáfora, e a 

afirmación do superhome, como resultado da inversión de valores e a vontade 

de poder, en comparación coas teorías da filosofía antiga, medieval, moderna e 

contemporánea. 

HFB5.2.3. Distingue as respostas de Schopenhauer na súa afirmación da 

vontade e identifica os problemas da filosofía contemporánea, en relación 

coas solucións achegadas por Nietzsche. 

HFB5.2.4. Estima o esforzo da filosofía de Nietzsche por contribuír ao 

desenvolvemento das ideas e aos cambios sociais da Idade Contemporánea, e 

valora a defensa da verdade e da liberdade. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do cadro son os establecidos no currículo para 2º 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: en principio son os mesmos que se empregaron na 

proba extraordinaria de setembro que este alumnado non superou antes de 

empezar este curso.  
O alumnado con Filosofía I pendente (un alumno e unha alumna) fixo un 

exame en Febreiro sobre aproximadamente a metade da materia (as catro 

primeiras unidades). 

Dadas as circunstancias, non podemos realizar a proba programada para 

avaliar a segunda parte da materia, polo que propuxemos a este alumnado 

un traballo sobre os contidos mínimos que quedaban por examinar. 

 

Criterios de cualificación:  Dividimos a materia en dúas partes: 

1) A primeira parte corresponde á nota do exame das catro primeiras 

unidades, que contará un 50% da nota final. 

2) A segunda parte corresponde a un traballo sobre os contidos mínimos 

das unidades 5 a 9 da materia, que contará un 50% da nota final. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: Dividimos a materia en dúas 

partes: 

1) Para a primeira parte: Proba escrita sobre as unidades 1 a 4, que xa 

foi realizada. 

2) Para a segunda parte:  Análise e valoración da produción do 

alumnado a partir dun traballo sobre os contidos mínimos das 

unidades 5 a 9 da materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Cuestionario sobre a teoría do coñecemento de Kant. 

Actividade sobre os tipos de xuicios en Kant. 

Cuestionario sobre a teoría ética de Kant. 

       Cuestionario tipo test sobre a filosofía de Kant 

Comentario de textos de Kant 

Resumen do contexto histórico-cultural e filosófico de Marx. 

Comentario de textos de Marx. 

Resumen do contexto histórico-cultural e filosófico de Nietzsche. 

Traballo con cuestionario sobre a filosofía de Nietzsche.  

Comentario de textos de Nietzsche. 
 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste 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. 


