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2.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Neste curso mantemos os cambios efectuados o curso pasado nos apartados referentes á metodoloxía e aos procedementos, 
instrumentos e criterios de avaliación destinados a facer fronte ás novas necesidades que se derivaban da situación que nos presentaba a 
COVID-19.  

 

A materia de Filosofía de cuarto curso de ESO ten como unha das súas finalidades contribuír a dotar o alumnado dunha capacidade básica 
de comprensión. Esta capacidade, arrancando da propia experiencia humana, das vivencias, das inquedanzas e dos interrogantes que ela 
mesma suscita, debe catapultar o alumnado ao limiar dunha capacidade de crítica, de argumentación e síntese que, ademais da súa 
exemplificación filosófica, poida servirlle para desenvolverse como persoa e como cidadán ou cidadá, entendendo a radicalidade do saber 
filosófico como ferramenta de transformación e cambio.  A comprensión de si mesmo/a e do mundo en que se vive, sen esquecer a súa 
vertente histórica, responde á dimensión teórica da filosofía como "preguntar radical" mediante a procura e tratamento dos grandes 
interrogantes filosóficos. Xunto a iso, a materia debe proxectar unha dimensión práctica, incidindo basicamente no fomento dunha actitude 
reflexiva e crítica que non acepte nada preconcibido, e dunha capacidade de pensar que, a través da mediación dialóxica, sexa capaz de 
argumentar de forma coherente e lóxica. O alumnado, deste xeito, deberá integrar coherentemente as súas ideas e as súas crenzas, 
someténdoas á crítica e á visión doutras persoas para ser quen de alcanzar un pensamento autónomo que integre os seus coñecementos e os 
seus valores, comprendendo a particularidade da filosofía como saber radical e global. Con este tratamento, que permite integrar nunha visión 
de conxunto a gran diversidade de saberes, capacidades e valores, a filosofía eríxese nunha ferramenta moi interesante para contribuír ao 
logro das máis importantes expectativas descritas nas competencias clave. É patente que as competencias clave deben estar perfectamente 
integradas nas propostas curriculares das áreas e materias, para desenvolver, de forma coherente e precisa, os resultados da aprendizaxe que 
o alumnado debe conseguir. Neste sentido, esta materia, dentro da implicación das competencias clave no sistema educativo español, pode 
contribuír a desenvolver especialmente as seguintes competencias: comunicación lingüística, aprender a aprender, competencias sociais e 



 

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 4 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA FILOSOFÍA - 4º ESO 

cívicas, e conciencia e expresións culturais. Cómpre valorarse que, dun xeito nomeadamente salientable, a materia no seu conxunto debe 
motivar o alumnado para aprender a aprender, competencia basal para a adquisición do amor ao saber, o que constitúe un eixe paradigmático 
para afrontar a vida e o mundo, dotando o alumno ou a alumna de valiosos apeiros para, desde a iniciativa persoal, formalo como persoa. 
Unha metodoloxía centrada e fundamentada nas competencias clave debe supor novos retos e, especialmente, importantes cambios na forma 
de entender a concepción do proceso de ensino e aprendizaxe, así como cambios na propia cultura escolar en xeral. Non só se fai necesaria 
unha estreita vinculación do profesorado no desenvolvemento curricular senón tamén transcendentes cambios nas prácticas de traballo e nos 
métodos de ensino. A avaliación das competencias require o concurso de estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos 
seus desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, as destrezas, os valores e as 
actitudes. E cómpre non esquecer, desde logo, a flexibilidade e a variabilidade nos procedementos de avaliación como parte inherente ao 
entendemento da avaliación como parte integral do proceso de ensino e aprendizaxe e, ao cabo, como un utensilio clave para mellorar a 
calidade da educación. Neste sentido, estratexias como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación favorecen a aprendizaxe 
desde a reflexión activa e desde a posta en práctica das dificultades e as fortalezas do alumnado, tendo o conta o horizonte de participación 
dos compañeiros e das compañeiras, e desde a colaboración do profesorado na regulación do proceso de ensino e aprendizaxe. A materia 
estrutúrase en seis bloques: "A filosofía", "Identidade persoal", "Socialización", "Pensamento", "Realidade e metafísica" e "Transformación". 
Pode entenderse, dun xeito escolar, que estes bloques representan globalmente un equilibrio, xa que tres deles responden a unha dimensión 
marcadamente teórica (filosofía, pensamento, realidade e metafísica), mentres os outros tres acentúan máis a vertente práctica da reflexión 
filosófica (identidade persoal, socialización e transformación). Co desenvolvemento destes bloques o alumnado debe ser quen, a través da 
internalización, a asimilación e a consecución das competencias clave, de adquirir unhas destrezas teórico-prácticas basais para o avance e a 
mellora no eido persoal e na interacción social, adquirindo, ao tempo, unha visión filosófica e cultural en xeral.  
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3. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO. 

 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 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.  
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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 lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 
na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 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 plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4.  VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 

CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

 

1ª AVALIACIÓN 

Bloque 1. A Filosofía. 

O
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 
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 b 
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 f 
 h 
 

 
B1.1. Conceptos do 
bloque "A filosofía": 
filosofía, mito, logos, saber, 
opinión, abstracto, 
concreto, razón, sentidos, 
arché, causa, monismo, 
dualismo, pluralismo, 
substancia, prexuízo, etc.  
 

B1.2. Modos de pensar: 
coñecer, opinar, 
argumentar, interpretar, 
razoar, analizar, criticar, 
descubrir, crear.  

 
B1.1. Comprender o que é a 
reflexión filosófica, diferenciándoa 
doutros tipos de saberes que 
estudan aspectos concretos da 
realidade e do individuo. 
 

 
FIB1.1.1. 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. 
 

 
Define conceptos como filosofía, mito, 
saber, opinión, abstracto, concreto, 
razón, sentidos, causa, prexuízo, e 
elabora un glosario con eles. 
 
 

 
CCA 

 
EOE 

 
FIB1.1.2. Distingue entre, coñecer, opinar, 
argumentar, interpretar, razoar, analizar, 
criticar, descubrir e crear. 

 
Distingue entre, coñecer, opinar, 
argumentar, criticar, descubrir e crear. 

 
CCL 

 
CL 
EOE 
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B1.3. Modos de pensar 
tramposos: falacias. 
 

 
FB1.1.3. Detecta formas de razoar 
incorrectas: falacias.  

 
Coñece algunhas formas de razoar 
incorrectas ( falacias). 

 
CCL 
CAA 

 
CL 
EOE 
 

 
 b 
 e 
 h 
 l 

 
B1.4. Explicación racional 
(logos) e mitolóxica (mito).  
 

B1.5. Comparativa de 
textos míticos e racionais 
ao respecto da 
cosmoxénese e a 
antropoxénese. 
 

 
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. 

 
FIB1.2.1. Explica as diferenzas entre a 
explicación racional e a mitolóxica, en 
comparación tamén con algunhas 
características xerais das filosofías 
orientais. 
 

 
Explica algunhas diferenzas entre a 
explicación racional e a mitolóxica. 

 
CCEC 

 
EOE 

 
FIB1.2.2. 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. 
 

 
Diferenza textos relativos á formación 
do Cosmos e o ser humano 
pertencentes ao campo mitolóxico e 
ao campo racional, e extrae algunhas 
semellanzas e diferenzas entre eles. 
 

 
CCL 

 
CL 
EOE 

 
h 
l 

 
B1.6. Funcións da filosofía 
nas súas vertentes teórica 
e práctica. 
 

 
B1.3. 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. 
 

 
FIB1.3.1. Diserta sobre as posibilidades da 
filosofía segundo as súas funcionalidades. 

 
Diserta sobre algunhas funcións da 
filosofía. 

 
CCL 

 
EOE 
ECC 

Bloque 2. Identidade persoal. 

O
bx

ec
tiv

os
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 
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b 
d 
h 
 

 
B2.1.Conceptos do bloque 
"Identidade persoal": 
personalidade, 
temperamento, carácter, 
conciencia, 
inconsciencia, 
condutismo, cognitivismo, 
psicoloxía humanística, 
psicanálise, 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. 

 
FIB2.1.1. Define e utiliza conceptos como 
personalidade, temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciencia, condutismo, 
cognitivismo, psicoloxía humanística, 
psicanálise, e elabora un glosario con 
eses termos. 

 
Define conceptos como 
personalidade, temperamento, 
carácter, conciencia, inconsciencia, e 
elabora un glosario con eses termos. 

 
CCL 

 
EOE 

 
h 

 
B2.2. A personalidade. 

 
B2.2. Definir o que é a 
personalidade, así como os 
principais conceptos relacionados 
con ela. 

 
FIB2.2.1. Define e caracteriza o que é a 
personalidade. 

 
Coñece algúns riscos que definen e á 
personalidade. 

 
CCL 

 
EOE 

 
h 
l 

 
B2.3. Teorías sobre a alma 
de Platón e de Aristóteles, 
e relación nelas entre 
alma, corpo e afectos. 

 
B2.3. 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. 

 
FIB2.3.1. Explica a teoría da alma de 
Platón. 
 

 
Coñece os tipos de alma de Platón. 

 
CCEC 

 
EOE 

 
FIB2.3.2. Explica a teoría da alma de 
Aristóteles. 
 

 
Coñece os tipos de alma de 
Aristóteles. 

 
CCEC 

 
EOE 

 
FIB2.3.3. Argumenta a súa opinión sobre a 
relación entre o corpo e a mente ou 
alma. 
 

 
Expresa a súa opinión sobre a relación 
entre o corpo e a alma. 

 
CAA 

 
EOE 
E 

 
g 
h 
l 
 

 
B2.4. A introspección en 
Agostiño de Hipona. 

 
B2.4. Coñecer a importancia da 
introspección sinalada por Agostiño 
de Hipona, como método de 
autocoñecemento e de formación 
da propia identidade. 
 

 
FIB2.4.1. Explica o que é a introspección 
segundo Agostiño de Hipona, utilizando 
este tipo de pensamento en primeira 
persoa para describirse a si mesmo/a. 

 
Explica o que é a introspección 
segundo Agostiño de Hipona, 
utilizándoa para describirse a si 
mesmo/a. 

 
CAA 

 
EOE 
E 

 
h 
l 
 

 
B2.5. O cogito de 
Descartes. 
 

B2.6. O home-máquina 
dos materialistas franceses 
do século XVIII. 
 

 
B2.5. Describir e comparar a 
concepción cartesiana do papel do 
pensamento como aspecto que 
define o individuo, fronte ás 
concepcións materialistas e 
mecanicistas do home-máquina no 

 
FIB2.5.1. Expón o significado da tese de 
Descartes "Penso, logo existo". 
 

 
Explica o que significa a expresión de 
Descartes "Penso, logo existo". 

 
CCEC 
 

 
EOE 

 
FIB2.5.2. Expón as súas reflexións sobre as 
implicacións do materialismo na súa 

 
Explica algunhas implicacións do 
materialismo na súa descrición do ser 

 
CCEC 
CSC 

 
EOE 
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materialismo francés do século XVIII. 
 

descrición do ser humano. humano. 

 
g 
h 
 

 
B2.7. O ser humano como 
proxecto. 

 
B2.6. Recoñecer as implicacións 
filosóficas da idea do home como 
proxecto. 
 

 
FIB2.6.1. Expresa e desenvolve a idea de 
home como proxecto. 

 
Coñece a idea de home como 
proxecto. 

 
CCL 
CSIEE 

 
EOE 

2ª AVALIACIÓN 

Bloque 3. Socialización. 

O
bx

ec
tiv

os
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cl

av
e  

El
em

en
to

s 
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er
sa

is
 

 
a 
b 
g 
h 
l 
 

 
B3.1. Conceptos do bloque 
"Socialización": 
individualidade, 
alteridade, socialización, 
estado de natureza, 
dereitos naturais, contrato 
social, respecto, 
propiedade, Estado, 
lexitimación, 
institucionalización, rol, 
status, conflito e cambio 
social, globalización, etc. 
 

 
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. 

 
FIB3.1.1. 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 conceptos como 
individualidade, socialización, estado 
de natureza, dereitos naturais, contrato 
social, respecto, propiedade, Estado, 
lexitimación, e globalización. 

 
CCL 
CSC 

 
EOE 
ECC 

 
a 
h 
l 

 
B3.2. Cultura e sociedade. 
Compoñentes 
socioculturais do ser 
humano. 
 

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

 
FIB3.2.1. Define e explica o significado dos 
conceptos de cultura e de sociedade, 
facendo referencia aos compoñentes 
socioculturais que hai no ser humano. 

 
Define os conceptos de cultura e de 
sociedade. 

 
CCEC 
CCL 

 
EOE 
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a 
l 
ñ 
o 
 

 
B3.3. Contidos culturais: 
institucións, ideas, crenzas, 
valores, obxectos 
materiais, etc. 

 
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. 
 

 
FIB3.3.1. Expresa algúns dos principais 
contidos culturais, como son as 
institucións, as ideas, as crenzas, os 
valores, os obxectos materiais, etc. 
 

 
Coñece algúns dos principais contidos 
culturais, como son as institucións, as 
ideas, as crenzas, os valores, os 
obxectos materiais, etc. 

 
CCEC 

 
EOE 
ECC 

 
a 
h 
 

 
B3.4. Teses fundamentais 
sobre a orixe da 
sociedade e o Estado. 

 
B3.4. Coñecer as teorías sobre a 
orixe da sociedade e reflexionar de 
forma escrita sobre elas, 
argumentando as propias opinións 
ao respecto. 
 

 
FIB3.5.1. Explica as teses fundamentais 
sobre a orixe da sociedade e o Estado. 

 
Coñece as teses fundamentais sobre a 
orixe da sociedade e o Estado. 

 
CSC 

 
ECC 

 
a 
b 
d 
l 
 

 
B3.5. A civilización. 
Diferenza entre civilización 
e cultura. Oriente e 
Occidente. 

 
B3.5. Comprender o sentido do 
concepto de civilización, 
relacionando as súas semellanzas e 
diferenzas co concepto de cultura. 

 
FIB3.5.1. 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 que é unha civilización, e 
investiga e reflexiona sobre algunhas 
semellanzas e diferenzas entre oriente 
e occidente. 

 
CAA 
CCEC 
CSC 

 
EOE 
E 
ECC 

 
a 
b 
e 
h 
l 
ñ 
o 
 

 
B3.6. Diferenzas culturais. 
Relativismo cultural e 
etnocentrismo. 

 
B3.6. Reflexionar e indagar sobre o 
relativismo cultural e o 
etnocentrismo. 

 
FIB3.6.1. Coñece o relativismo cultural e o 
etnocentrismo, e reflexiona sobre eles, 
expresando conclusións propias e 
achegando exemplos con feitos 
investigados e contrastados en internet. 

 
Explica en que consisten o relativismo 
cultural e o etnocentrismo. 

 
CAA 
CCEC 
CD 
 

 
EOE 
E 
ECC 

Bloque 4. Pensamento. 

O
bx

ec
tiv

os
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

Co
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s 
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e  

El
em
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s 
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an
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is
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h 
l 

 
 B4.1. Conceptos do 
bloque "Pensamento": 
razón, sentidos, 
experiencia, abstracción, 
universalidade, 
sistematicidade, 
racionalismo, 
dogmatismo, empirismo, 
límite, intelixencia, 
intelixencia emocional, 
certeza e erro. 
 

B4.2. Características da 
racionalidade humana. 
 

 
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. 

 
FIB4.1.1. Define e utiliza conceptos como 
razón, sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidade, sistematicidade, 
racionalismo, dogmatismo, empirismo, 
límite, intelixencia, intelixencia 
emocional, certeza e erro. 
 

 
Define conceptos como razón, 
sentidos, experiencia, abstracción,  
racionalismo, dogmatismo, empirismo, 
intelixencia e intelixencia emocional. 

 
CCL 

 
EOE 

 
FIB4.1.2. Explica o que é a racionalidade 
e describe algunhas das súas 
características. 
 

 
Coñece o que é a racionalidade e 
algunhas das súas características. 

 
CCL 

 
EOE 

 
f 

 
B4.3. Racionalidade 
teórica e racionalidade 
práctica. Teoría e 
experiencia. 

 
B4.2. Distinguir a racionalidade 
teórica da racionalidade práctica, 
así como teoría e experiencia. 

 
FIB4.2.1. Identifica as dúas posibilidades 
de aplicación da racionalidade: teórica e 
práctica. 

 
Distingue entre a racionalidade teórica 
e a racionalidade práctica. 

 
CAA 
CCEC 

 
EOE 

 
d 
h 
l 

 
B4.4. Concepcións 
contemporáneas sobre a 
intelixencia.  
 

B4.6. Teoría da intelixencia 
emocional. 
 

 
B4.3. Coñecer a concepción 
contemporánea sobre a intelixencia, 
incidindo na teoría da intelixencia 
emocional de Daniel Goleman. 

 
FIB4.3.1. Explica as teses centrais da teoría 
da intelixencia emocional.   
 

 
Explica en que consiste a intelixencia 
emocional. 

 
CSC 

 
EOE 

 
FIB4.3.2. Argumenta sobre a relación entre 
a razón e as emocións. 

 
Explica a relación entre a razón e as 
emocións. 

 
CCL 
CSC 

 
EOE 

3ª AVALIACIÓN 

Bloque 5. Realidade e metafísica. 

O
bx

ec
tiv

os
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

Co
m

pe
te

nc
ia

s 
cl

av
e  

El
em
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s 
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is
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h 
l 

 
B5.1. Conceptos do 
bloque "Realidade e 
metafísica": metafísica, 
realidade, pregunta 
radical, esencia, natureza, 
cosmos, caos, creación, 
finalismo, continxente, 
mecanicismo e 
determinismo.  
 

B5.2. Metafísica: o seu 
obxecto e o seu método. 
 

 
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". 

 
FIB5.1.1. Define e utiliza conceptos como 
metafísica, realidade, pregunta radical, 
esencia, natureza, cosmos, caos, 
creación, finalismo, continxente, 
mecanicismo e determinismo. 
 

 
Define conceptos como metafísica, 
realidade, cosmos, caos, creación, 
finalismo, continxente, mecanicismo e 
determinismo. 

 
CCL 

 
EOE 

 
FIB5.1.2. Define o que é a metafísica, o 
seu obxecto de coñecemento e o seu 
modo característico de preguntar sobre a 
realidade. 

 
Coñece o que é a metafísica como 
forma característico de preguntar 
sobre a realidade. 

 
CCEC 
 

 
EOE 
 

 
b 
f 
h 
l 
n 

 
B5.3. A natureza como 
esencia e como 
totalidade: o Universo.  
 

B5.4. Orixe do Universo. 
Eternidade ou creación.  
 

B5.5. Respostas á pregunta 
pola finalidade do 
Universo.  
 

B5.6. Respostas á pregunta 
sobre o posto do ser 
humano no Universo. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 

 
Describe as dúas posibles respostas á 
pregunta pola orixe do Universo (é 
eterno ou foi creado). 

 
CAA 
CCEC 
CMCCT 

 
EOE 
E 

 
FIB5.2.2. 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. 
 

 
Coñece as dúas posturas sobre a 
cuestión acerca de se o Universo ten 
unha finalidade, unha dirección, ou se 
non a ten, e expón a súa opinión ao 
respecto. 

 
CAA 
CMCCT 

 
EOE 
E 

 
FIB5.2.3. 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 

 
CL 

 
f 
h 

 
B5.7. Determinismo e 
Indeterminismo. Teoría do 
caos. 

 
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. 

 
FIB5.3.1. 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 que é o determinismo e o 
indeterminismo. 

 
CMCCT 

 
EOE 
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Bloque 6. Transformación. 

O
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 
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e  
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a 
b 
g 
h 

 
 B6.1. Conceptos do 
bloque "Transformación-
ética": vontade, liberdade 
negativa, liberdade 
positiva, 
autodeterminación, libre 
albedrío, determinismo, 
indeterminismo e 
condicionamento. 
 

 
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. 
 

 
Define conceptos como vontade, 
liberdade negativa, liberdade positiva, 
autodeterminación, libre albedrío, 
determinismo, indeterminismo e 
condicionamento. 

 
CSC 

 
EOE 
ECC 

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

 
Analiza textos breves sobre o tema da 
liberdade, e argumenta a propia 
opinión. 

 
CSC 

 
CL 
EOE 
E 

 
h 

 
B6.2. Libre albedrío e 
vontade. 

 
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. 
 

 
FIB6.2.1. Explica o que é o libre albedrío e 
a facultade humana da vontade. 

 
Explica o que é o libre albedrío. 

 
CCL 

 
EOE 

 
h 
l 
 

 
B6.3. Posturas filosóficas 
sobre o libre albedrío: a do 
estoicismo, a de Kant e a 
intermedia, que avoga 
pola non existencia da 
liberdade absoluta. 
 

 
B6.3. 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. 
 

 
FIB6.3.1. Expresa diferentes posturas de 
filósofos en torno ao tema da liberdade. 
 

 
Coñece algunhas posturas de filósofos 
en torno ao tema da liberdade. 
 

 
CSC 

 
EOE 

 
b 
d 
h 

 
B6.4. Conceptos do 
bloque "Transformación 
Estética": estética, 
creatividade, sinapse 
neuronal, imaxinación, 

 
B6.4. Coñecer a estética como a 
parte da filosofía que estuda o 
proceso creativo, a experiencia 
estética e a beleza.  

 
FIB6.4.1. Define e utiliza conceptos como 
estética, creatividade, sinapse neuronal, 
imaxinación, pensamento diverxente, 
pensamento converxente e serendipia. 

 
Define conceptos como estética, 
creatividade, imaxinación, 
pensamento diverxente, pensamento 
converxente e serendipia. 

 
CCL 
CMCCT 

 
EOE 
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pensamento diverxente, 
pensamento converxente 
e serendipia. 
 

 
b 
e 
g 
h 
n 
 

 
B6.5. Creatividade 
humana. 

 
B6.5. Recoñecer a capacidade 
humana da creatividade, en tanto 
que potencialidade existente en 
todas as persoas e que se consegue 
adestrando o cerebro. 

 
FIB6.5.1. Analiza textos de literatura 
fantástica, considerando os elementos 
especificamente creativos e 
reflexionando sobre eles. 

 
Analiza textos de literatura fantástica, 
considerando os elementos 
especificamente creativos. 

 
CCL 
CSIEE 

 
CL 
E 

 
g 

 
B6.6. Innovación e 
creación como asunción 
de riscos. 
 

 
B6.6. Reflexionar argumentadamente 
sobre o sentido do risco e a súa 
relación para alcanzar solucións 
innovadoras e, xa que logo, a 
posibilidade de evolucionar. 

 
FIB6.6.1. Argumenta sobre a importancia 
de asumir riscos e saír da chamada zona 
de confort para alcanzar metas e lograr 
resultados creativos e innovadores. 

 
Discorre sobre a importancia de asumir 
riscos para alcanzar metas e lograr 
resultados creativos e innovadores. 

 
CSIEE 

 
EOE 
E 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Na programación da materia de Filosofía incluiremos instrumentos de avaliación nos que están presentes as seguintes actividades: 

- Actividades conceptuais. Nelas os alumnos e alumnas irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. Deben ser capaces 
de manexar un vocabulario específico e definir con precisión e claridade os conceptos centrais de cada unidade. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser capaz de analizar un texto, identificando o seu tema, tese e ideas secundarias. 
Para iso, ten que poder expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto. 

- Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos das diferentes unidades ou dos libros de lecturas 
opcionais que aparecen no apartado “plan de lectura”, e á reelaboración dos devanditos contidos.  
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- Actividades de razoamento e argumentación. Supoñen unha maior autonomía por parte do alumnado, posto que debe elaborar unha idea fundamentada e 
apoiada nunha serie de argumentos. Esta actividade realizarase fundamentalmente de forma escrita, como unha redacción, pero tamén podería ser oralmente, 
nunha exposición pública ou nun debate. 

 

 

Instrumentos de avaliación Criterios de calificación 

-   Actividades. Estarán recollidas no caderno do alumno, que o profesor 
inspeccionará periodicamente nas clases e, unha vez por trimestre, recollerá para 
a súa avaliación ou subidas á Aula Virtual. Trátase de actividades que o alumno 
realizará na clase ou na casa e que consistirán fundamentalmente en:  

 

o Procura de información para completar ou aclarar o visto na clase. 
o Análise de textos. 
o Actividades de resumo e síntese de materiais proporcionados polo 

profesor ou procurados polo propio alumno. 
o Traballos de síntese e comentario persoal acerca de libros de lectura do 

“plan lector” que se detallará nun apartado posterior. 
o Traballos de síntese e comentario persoal acerca de capítulos de libros de 

lectura do “plan lector”. 
 

Estas dúas últimas actividades están pensadas para permitirlle ao alumno 
incrementar a súa nota con actividades que conecten mellor coas súas propias 
inquedanzas, e puntuaranse a parte. Por este motivo son actividades reservadas 
para o segundo e terceiro trimestre. Na primeira avaliación prefiro que o alumno 
tome contacto coa materia e, en función de cómo lle vaia, decida no segundo e 
terceiro trimestre a súa propia estratexia se quere mellorar a súa nota. 

Representarán o 30 % da nota total por avaliación; é dicir, 3 puntos sobre 10.  
 
Os traballos de síntese e comentario persoal de libros, ou capítulos de libros, do 
“plan lector” contabilizaranse a parte. Neste caso, como se trata de actividades de 
carácter voluntario, e destinadas a mellorar a nota do alumno, procederase a 
sumarlle 1 punto por cada actividade á nota que obteña unha vez sumadas a nota 
das actividades, a do exame e a da actitude. 
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- Probas obxectivas escritas que consistirán en preguntas obxectivas de resposta 
breve ou de opción múltiple, preguntas abertas e textos con preguntas para 
orientar a súa análise.  

Se durante algunha das probas realizados ao longo do curso se sorprende a 
algún alumno copiando, por calquera procedemento, irá a un exame final de toda 
a materia no mes de Xuño.  

Representarán o 60 % da nota total por avaliación; é dicir, 6 puntos sobre 10. 

-   Actitude. Nese apartado terase en conta: 
 

o Asistencia a clase.  
o Atención ás explicacións do profesor e participación activa e positiva nas 

clases (consultando dúbidas, respondendo ás preguntas, intervindo nos 
debates...).  

o Preocupación pola correcta realización das actividades encomendadas e 
realización das mesmas nos prazos marcados. 
 

Para a observación sistemática da actitude do alumno utilizarase o diario de clase 
do profesor. 

Representará o 10 % da nota total por avaliación. 

Para obter unha avaliación positiva na materia compre sumar 5 ou máis puntos sobre 10 entre a nota do exame, as actividades e a actitude. No caso do exame, será 
necesario sacar unha nota mínima para obter unha avaliación positiva na materia. Esta nota mínima será dun 2,5 sobre 6. 
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

A metodoloxía didáctica que vamos a utilizar na materia de Filosofía en 4º de ESO terá en conta que esta materia ten como unha das súas finalidades contribuír 
a dotar o alumnado dunha capacidade básica de comprensión, de crítica, de argumentación e síntese que poida servirlle para desenvolverse como persoa e como 
cidadán.    

 

1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 
 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Filosofía elaborouse de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes: 
 

- Adaptación ás características do alumnado de 4º da ESO, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización con outras que 
fomenten a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, mostrando as relacións entre os contidos de Filosofía e os doutras 
disciplinas doutras áreas. 

- Desenvolvemento de capacidades intelectuais analíticas, expositivas e interpretativas. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 

   
2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

 

    Utilizaremos estratexias didácticas variadas, combinando as estratexias expositivas con actividades de aplicación e estratexias de indagación. 
 



 

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 19 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA FILOSOFÍA - 4º ESO 

As estratexias expositivas. 

A través delas presentarémoslle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe asimilar. Este tipo de estratexias 
resultan adecuadas para as propostas introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que 
dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas. 

Non obstante, acompañaremos esta estratexia coa realización polo alumnado de actividades, que posibiliten enlazar os novos coñecementos cos que xa 
posúe. 

 

As estratexias de comentario e análise textual. 

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe elaborar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a textos, 
argumentacións e debates problemáticos nos que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos de 
forma consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes levan consigo, á súa vez, a adquisición de 
conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles 
para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 

 

3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 
 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos textos e para fomentar as capacidades de comprensión, análise e razoamento. 

- Permiten darlles unha dimensión múltiple aos conceptos, percibindo as súas conexións con outras nocións e a súa aplicación a diferentes ámbitos do 
coñecemento. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 
 

Criterios para a selección das actividades 

As actividades que vamos a ir propondo ao longo do curso seleccionáronse de acordo aos seguintes criterios: 
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- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as 
actuacións. 

- Que estean perfectamente relacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos, imaxes, películas e outros documentos), desenvolver 
actitudes que colaboren na formación humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

- Que lles dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co seu medio. 

  
Tipos de actividades 
 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 
 
Actividades de ensino-aprendizaxe.  
 

- Actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise e interpretación de textos e ampliación de 
conceptos. 

- Actividades de comentario de textos clásicos, análise de documentos audiovisuais (películas ou documentais) e de obras de arte. 
 

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao medio do alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema 
e, polo tanto, inclúense entre as actividades propostas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como traballos de investigación ou reflexión 
persoal argumentada sobre algúns temas. 
 
Actividades voluntarias de investigación-ampliación de información. Trátase de actividades ligadas ao plan lector que se detalle a continuación e que se avaliarán de 
acordo cos criterios apuntados no epígrafe anterior. Tamén se incluirían aquí a redacción de artigos para a revista do instituto.  

 
A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, 

o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. Proporciona ademais unha indicación 
para a nota de actitude. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

A continuación presentamos un conxunto de materiais que vamos a ir utilizando ao longo do curso en función das necesidades e da especificidade dos temas a 
tratar. 

o Apuntamentos do profesor.  

o Aula Virtual da materia. 

o Revista Filosofía hoy 

o Artigos de periódicos e/ou revistas. 

o Páxinas Web relacionadas coa filosofía: revistas de filosofía, colectivos, fundacións. 

o Textos literarios, de filósofos, científicos, ... 

o Unidade didáctica sobre evolución elaborada en formato presentación de Power Point para a súa utilización na aula TIC (Contén enlaces a páxinas web de 

interese). 

o Cine:  

− El jardinero fiel de F. Meirelles, 2005.  
− La caja de música de C. Costa-Gravas, 1989.  
− Hotel Rwanda de T. George. 2004. 
− ¿Vencedores o vencidos? de Stanley Kramer (sobre o xuízo de Nuremberg).  
− Fahrenheit 451 de Françoise Truffaut, 1967. 
− 1984. Michael Radford. G. Bretaña, 1984 
− Blade Runner.  Ridley Scott, USA, 1982. 
− El señor de las moscas.  Harry Hook. EE.UU, 1990. 
− Rebelión en la granja.  John Stephenson. 1999. 
− La máquina del tiempo. Simon Wells, 1960 
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6. PROXECTO LECTOR. 

 
 
 
A) LECTURA 
 

-    Lectura na clase de textos variados e actividades de comprensión e explicación. 
 

-    Lectura e elaboración dun resumo, fora da aula, dos materiais proporcionados polo profesor para a preparación daqueles temas que non se desenvolven na 
clase. 

 

-   PROGRAMA DE LECTURAS OPCIONAIS para o segundo e o terceiro trimestres. Os alumnos deben entregar un traballo sobre o libro ou sobre os capítulos 
dun libro lido e súmaselles un punto á nota media que levan nesa avaliación. A continuación presentamos un listado coas obras recomendadas para que os 
alumn@s escollan aquela/as que máis se axusten as súas preferencias. 

  
  

WELLS, H.G.: La máquina del tiempo. (1895) Localización: 821/WEL/máq 
WELLS, H.G.: La guerra de los mundos. (1898) Localización: 821/WEL/gue 
HUXLEY, Aldous: Un mundo feliz. (1932) Localización: 821/HUX/mun 
ORWELL, G.: Rebelión en la granja. (1945) (Hay versión en gallego: A revolta dos animais. Localización: 821/ORW/rev) 
ORWELL, George: 1984. (1949) Localización: 821/ORW/1984 
DICK, Philip K.: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968)(Llevada al cine: Blade Runer). Localización: 821/DIC/bla 
LOSADA, Xosé Ricardo: A casa xunto ao volcán. Edit. Galaxia 2019. 
HARRIS, M.: Vacas, guerras, cerdos y brujas. Los enigmas de la cultura.(1974) Localización: 39/HAR/vac 
HARRIS, M.: Caníbales y reyes. Los orígenes de las culturas. Localización: 39/HAR/can 
SAVATER, F.: Ética para Amador. Localización: 17/SAV/éti 
SAVATER, F.: Política para Amador (1992). Localización: 321/SAV/pol 
LAMELAS, J.: ¿Por qué caen las manzanas? (2014).  
LAMELAS, J.: La leyenda de las lágrimas doradas. (2010) 
TOHARIA, M.: Hijos de las estrellas. (1998). Localización: 524/TOH/hij 
PLATÓN: Apología de Sócrates. Localización: 82N-GR/PLA/def 
RODRÍGUEZ, P.: Las mentiras fundamentales de la iglesia católica.(2011) 
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RODRÍGUEZ, P.: Mitos y tradiciones de la Navidad. Localización: 398/ROD/mit 
MORENO, J.Ignacio: Para entender mejor el mundo. Curso de introducción a la filosofía realista. Localización: 14/MOR/par 
SÁNCHEZ CORREDERA, S. y GARCÍA Mila: Felinus. Una historia de la Filosofía. I Filosofía Antigua. Localización: 1(09)/SÁN/fel 
SARTORI, G.: Teoría de la democracia. Localización: 32/SAR/teo 
SARTORI, G.: Elementos de teoría política. Localización: 32/SAR/ele 
VV.AA.: Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y estado de derecho. Localización: 32/FER/edu 
 
 

 B) CINE. 
 
 

Listado de películas recomendadas: 
 

 

1984. Michael Radford. G. Bretaña, 1984 
Blade Runner.  Ridley Scott, USA, 1982. 
El señor de las moscas.  Harry Hook. EE.UU, 1990. 
Rebelión en la granja.  John Stephenson. 1999. 
Fahrenheit 451. François Truffaut, 1966 
La máquina del tiempo. Simon Wells, 1960 
¿Vencedores o vencidos? de Stanley Kramer (sobre o xuízo de Nuremberg). 
El jardinero fiel. F. Meirelles, 2005.  
La caja de música. C. Costa-Gravas, 1989.  
Hotel Rwanda. T. George. 2004. 
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7. PLAN TIC. 

 

Co obxectivo de potenciar o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación botaremos man do ordenador e da pizarra dixital para apoiar as 
explicacións dos temas desenvoltos na clase utilizando materiais dispoñibles na rede. Tamén lles recomendaremos aos alumnos a consulta de páxinas web onde 
poden encontrar información sobre o que estamos explicando na clase, ben para exemplificar ou ben para ampliar. Nalgunhas ocasións esta información teñen que 
recollela no caderno de actividades que se avalía ao final de cada trimestre. Ao mesmo tempo para a exposición dalgúns temas temos preparado presentacións de 
power point con enlaces a páxinas web e outro tipo de documentos dixitalizados de interese.  

Dende principio de curso iremos subindo á Aula Virtual todos os materiais a utilizar para o desenvolvemento das clases: apuntes, actividades, material 
complementario… Ademais, algunhas actividades realizaranse a través da Aula Virtual en vez de no caderno de actividades, para ir familiarizando aos alumnos co 
uso desta ferramenta, pois en caso de ensino non presencial a totalidade das actividades encomendades realizaranse a través da Aula Virtual. No caso de darse un 
escenario de ensino non presencial o desenvolvemento das clases farase a través da plataforma de videoconferencia proporcionada pola Xunta, que servirá para ir 
explicando contidos da Programación, propondo actividades e aclarando dúbidas que se poidan presentar. Se a situación de confinamento afectara so a un alumno 
ou a uns poucos dentro da clase, este ou estes realizarían as actividades encomendadas e consultarían as dúbidas que foran xurdindo a través da Aula Virtual. 
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8. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN ATENDENDO A DIFERENTES ESCENARIOS POSIBLES 

MOTIVADOS POLA EVOLUCIÓN DA COVID-19. 
 
 
 

 
8.1. AVALIACIÓN INICIAL. 

 
 

En 4º ESO aparece por primeira vez no currículo do alumnado a materia de Filosofía, aínda que como optativa. En cursos anteriores algúns alumnos cursaron a 
materia de Valores Éticos, na que aparecen contidos vinculados directamente coa Filosofía. Por este motivo a avaliación inicial centrarase máis ben en aspectos 
procedimentais que de contido propiamente dito, pasándoselles aos alumnos un texto que non conteña conceptos filosóficos técnicos (un artigo de opinión sacado 
da prensa escrita, por exemplo), pero que aborde algún tema relacionado coa materia para que respondan a unha serie de cuestións que permitirán valorar a súa 
capacidades de análise, síntese e comprensión da información.   

    
 

 
8.2.PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA. 

 
 
ESCENARIO A: ENSINO PRESENCIAL.   
 

Tal como se desprende dos apartados anteriores, sobre todo dos instrumentos de avaliación, o procedemento de avaliación que vamos a seguir durante o 
curso tomará en conta tres elementos: as probas escritas, as actividades realizadas polo alumno na casa ou na clase e recollidas no caderno de actividades ou 
subidas á Aula Virtual e a actitude. 

Realizaremos dúas probas escritas por trimestre, e a nota neste apartado será a media das dúas. Como xa apuntamos será necesario sacar unha nota mínima 
igual ou superior ao 2,5 sobre 6 para considerar superada cada unha das probas. Por cada avaliación faremos un exame de recuperación onde o alumno recuperará 
a proba ou probas que non haxa superado. Ao finalizar o curso, no mes de xuño, daremos unha última oportunidade de recuperación a aqueles alumnos que aínda 
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lles quede algunha proba suspensa. No caso de que un alumno suspendera unha avaliación por deficiencias no apartado de actividades ou actitude, tendo no exame 
unha nota superior ao 2,5 sobre 6, non terá que repetir o exame; terá que presentar de novo as actividades ou modificar a actitude, segundo proceda. Nos exames e 
nas actividades aplicarase o acordo adoptado polo centro a través da CCP para realizar descontos na nota por deficiencias relativas ás normas de expresión. 

Polo que se refire ás actividades, revisaremos periodicamente o caderno de actividades para levar un control do ritmo de traballo dos alumnos. No caso de 
actividades que os alumnos teñan que realizar a través da Aula Virtual farase un seguimento periódico das mesmas para comprobar que todos os alumnos están seguindo o 
plan de traballo establecido polo profesor. Isto servirá tamén como indicador para calcular a nota da actitude. Unha vez por trimestre, recollerase o caderno para proceder a 
súa avaliación e a nota resultante sumarase á nota das actividades realizadas a través da Aula Virtual.  

 A nota da actitude decidirémola en función da observación directa do alumno en clase: atención, participación, esmero na realización das actividades… , e do 
seguimento do traballo na Aula Virtual: esmero na realización de todas as actividades, realización das mesmas nos prazos establecidos,…  

Tal e como apuntamos tamén no apartado dos instrumentos de avaliación, durante o segundo e o terceiro trimestres ofreceráselles aos alumnos a posibilidade 
de subir a súa nota facendo un traballo de lectura voluntaria (véxase proxecto lector) que sumará como máximo 1 punto á nota obtida a partir da suma do exame, 
actividades e actitude. Estes puntos extra só poderán sumarse se o alumno obtivo como mínimo un 5 sumando o exame, as actividades e a actitude. 

A nota final, global do curso será a media aritmética das tres avaliacións. Terase en conta a evolución do alumno ao longo do curso no caso de que haxa que 
proceder a un redondeo da nota. 

 
ESCENARIO B: ENSINO NON PRESENCIAL. 
 

En caso de producirse unha suspensión das actividades lectivas presenciais (ALP no futuro) por un período de tempo limitado (en caso de suspensión das ALP 
por un tempo ilimitado ateriámonos ás instrucións que nos enviaran dende a Administración) contemplaríamos as seguintes posibilidades ou escenarios: 

 
1. Suspensión das ALP durante o primeiro ou segundo trimestre.  

 
2. Suspensión das ALP durante o terceiro trimestre. 

 
 
 
 



 

IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO Página 27 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA FILOSOFÍA - 4º ESO 

 
1. Suspensión das ALP durante o primeiro ou segundo trimestre. Dado que se van a facer dous exames por trimestre, ábrense dúas posibilidades: 

 
A. Que a suspensión das ALP tivera lugar antes de facer o primeiro parcial. Neste caso contémplanse dous escenarios: 

 
a. Se se retorna á presencialidade antes do remate da avaliación en curso procederase a facer un exame coa materia avanzada (presencial + 

videoconferencia) e avaliarase ao alumno co sistema xa descrito: 6 (proba escrita) + 3 (Actividades) + 1 (Actitude). Isto implica que durante o 
período de suspensión de ALP avanzaríamos materia a través de videoconferencia e realizaríanse actividades a través da Aula Virtual. 
 

b. Se non se retorna á presencialidade antes do remate da avaliación, ou retornando sen tempo material para facer un exame presencial, 
faríase unha proba escrita a través da Aula Virtual e videoconferencia, coa materia avanzada ata ese momento e a nota desta avaliación 
decidiríase conforme ao seguinte criterio: proba (4,5 puntos) + actividades (4,5 puntos), actitude (1 punto). Neste caso o contido deste 
exame sería obxecto dunha nova proba presencial a realizar por todo o alumnado no seguinte trimestre. Esta proba serviría de recuperación 
para aqueles que estiveran suspensos e faría media coas notas das demais probas deste trimestre. 

 
B. Que a suspensión das ALP tivera lugar despois de feito o primeiro parcial. Aquí tamén se abren dous escenarios posibles: 

 
a. Retorno a clases presenciais antes do remate da avaliación en curso e con tempo para facer unha proba presencial. Neste caso faríase a 

proba co contido desenvolto ata ese momento (presencial + on line e Aula Virtual) e faríase a media coa nota do primeiro parcial. A nota da 
avaliación calcularíase aplicando o criterio: 6 (proba escrita) + 3 (Actividades) + 1 (Actitude). 
 

b. Non retorno ás clases presenciais antes do remate da avaliación en curso, ou retorno con tempo insuficiente para facer unha proba 
presencial escrita. Neste caso a nota da avaliación determinaríase co criterio estándar: 6 + 3 + 1, onde a nota da proba tomaríase da nota do 
primeiro parcial e a das actividades da totalidade das actividades desenvoltas ao longo do trimestre (igual para a actitude). Os contidos 
desenvoltos on line durante o período de confinamento entrarán no 1º parcial da seguinte avaliación. 
 
  

2. Suspensión das ALP durante o terceiro trimestre. Se as actividades lectivas presenciais (ALP) se suspenden durante o terceiro trimestre, ábrense dúas 
posibles situacións: 

 
A.  Suspensión das ALP con posterioridade ao 1º Parcial. Dous escenarios posibles: 
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a. Reanudación das ALP con tempo para facer unha proba escrita. Faríase unha proba escrita cos contidos desenvoltos (presenciais + on line) 
que non entraron no 1º parcial e faríase media coa nota do mesmo. Posteriormente procederíase a obter a cualificación do 3º trimestre co 
criterio estándar: 6 + 3 + 1. 

 
b. Non reanudación das ALP con tempo para facer unha proba escrita. Realizaríase unha proba a través da Aula Virtual e videoconferencia 

sobre os contidos desenvoltos ata ese momento (presenciais + on line) que non entraran no 1º parcial. No caso de alumnos que tiveran o 
primeiro parcial suspenso, nesta proba tamén se examinarían dos contidos do mesmo, para desta maneira poder recuperar. Para obter a 
cualificación do 3º trimestre aplicarase o criterio estándar (6+3+1), onde os 6 puntos correspondentes á proba escrita serán o resultado de 
sumar a nota do 1º parcial sobre 4 máis a nota do segundo sobre 2. 

 
B. Suspensión das ALP antes de facer o 1º Parcial. Dous escenarios posibles: 

 
a. Retorno ás ALP con tempo para facer probas escritas presenciais. En función do tempo e das posibilidades organizativas farase unha proba 

presencial escrita ou dúas, e decidirase a nota do trimestre aplicando o criterio estándar: 6 + 3 + 1.  
 

b. Non retorno ás ALP con tempo para facer probas escritas presenciais. Farase unha proba escrita (ou dúas, se fora preciso) a través da Aula 
Virtual e videoconferencia, e establecerase a nota do terceiro trimestre de acordo co seguinte criterio: 4,5 (probas) + 4,5 (actividades) + 1 
(actitude). 

 

Para calcular a nota final, global neste segundo escenario (ESCENARIO B: ENSINO NON PRESENCIAL) seguiremos os seguintes criterios: 
 

− Se nunha das tres avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota desa avaliación se decidira a través dunha proba escrita non 
presencial (por medio da Aula Virtual e con seguimento a través de videoconferencia, escenarios 1Ab ou 2Bb) a nota final sería a media das tres 
avaliacións ponderando esa avaliación o 20% e as outras dúas o 80%. 
 

− Se en dúas avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota desa avaliación se decidira a través dunha proba escrita non 
presencial (escenarios 1Ab ou 2Bb) a nota final sería a media das tres avaliacións ponderando cada unha das avaliacións non presenciais o 30% e a 
outra o 40%. 

 

− Se nas tres avaliacións realizadas ao longo do curso se dera o caso de que a nota se decidira a través dunha proba escrita non presencial a nota final 
sería a media aritmética das tres (ponderando a tres o mesmo), tendo en conta a evolución do alumno ao longo do curso para facer o redondeo. 

  
No caso de que a non presencialidade afectara a un so alumno ou a uns poucos, pero non a toda a clase, confinamento parcial, procederase con ese alumno ou 
alumnos seguindo as mesmas pautas que se acaban de enumerar.  
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8.3. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
Aqueles alumnos que non superaran o curso no mes de xuño poderán presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de setembro. Nesta convocatoria 

extraordinaria de setembro realizarán unicamente unha proba escrita que conterá preguntas moi similares ás das probas realizadas ao longo do curso. Para obter 
unha avaliación positiva deberán obter unha puntuación igual ou superior ao 4,5 sobre 10. 

No caso de que non sexa posible facer unha proba presencial faremos unha proba oral por medio da plataforma de videoconferecia que será grabada na súa 
integridade para deixar constancia da mesma. No suposto dun número elevado de alumnos que non permita facer probas orais faríase unha proba escrita a través 
da Aula Virtual e videoconferencia. 

 
9. PROCEDEMENTO PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 
 

Non procede con esta materia. 
 

 
 
 
 

10.   MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 
 

Unha parte do Plan Lector, o PROGRAMA DE LECTURAS OPCIONAIS para o segundo e terceiro trimestre, vai orientada precisamente á atención á diversidade, 
na medida en que ofrece aos alumno a posibilidade de afondar voluntariamente naqueles aspectos da materia que sexan do seu interese, incrementando ao 
mesmo tempo a súa nota na materia. 
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11.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 
 
Non está prevista a realización de actividades complementarias e extraescolares. 

 
 
 
 
 
 

12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 
1 2 3 4 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

     

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 
     

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.   
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  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas. 
     

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, 
e dá pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

     

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

     

 
 

 

 

13.   INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN 

 PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

1. Deuse a coñecer a programación ao alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc.?      

2. Conseguíronse os obxectivos didácticos previstos con todos os alumnos?      
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3. Foi acertada a temporalización dos bloques temáticos?      

4. Utilizáronse distintas estratexias metodolóxicas en función do contido e as 
necesidades dos alumnos? 

     

5. Resultaron adecuados os recursos didácticos propostos?      

6. Resultaron motivadoras e suficientemente variadas as actividades propostas?      

7. Resultaron eficaces as estratexias metodolóxicas utilizadas?      

8. Foron adecuados os instrumentos de avaliación?       

9. Serviu a avaliación para readaptar a programación?      

 


