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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

FIB4.5.1. Define algúns tipos de verdade, como son a verdade como 

correspondencia, a verdade segundo o pragmatismo americano e a verdade 

desde o perspectivismo. 

 

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". 

B5.2. 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. 

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. 

 

FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como metafísica, realidade, pregunta 

radical, esencia, natureza, cosmos, caos, creación, finalismo, continxente, 

mecanicismo e determinismo. 

modo característico de preguntar sobre a realidade. 

FIB5.2.1. 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. 

ten unha finalidade, unha dirección, ou se non a ten, e argumenta 

filosoficamente a súa opinión ao respecto. 

 filósofos/as que 

reflexionan sobre a vida. 

FIB5.4.2. 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. 

 

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. 

 

FIB6.1.1. Define e utiliza conceptos como vontade, liberdade negativa, 

liberdade positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, 

indeterminismo e condicionamento. 

FIB6.1.2. Analiza textos breves sobre o tema da liberdade, e argumenta a 

propia opinión. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do cadro son os establecidos no currículo para 4º de ESO, 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 os distintos sentidos de “verdade”, as diferentes 

teorías e os problemas que plantexan cada unha, partindo de textos. 

Actividades sobre o tema da Metafísica, con cuestións sobre 

problemas tales como o sentido da vida, a orixe do universo, etc., 

partindo de textos de autores representativos. 

Comentario de textos de diferentes autores sobre o tema da 

liberdade e os seus condicionamentos: Lutero, Spinoza, Laplace, 

Marx, Sartre... e elaboración de conclusións. 

Práctica da exposición escrita ou disertación sobre o tema da 

liberdade e os seus condicionamentos. 
 

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. 


