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PRESENTACIÓN MATERIA 
MATERIA FILOSOFÍA CURSO 4º ESO
CURSO ACADÉMICO 2022 - 2023 PROFESOR ENRIQUE VÁZQUEZ GONZÁLEZ

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

 
 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.

  B1.3   Explicación racional (logos) e mitolóxica (mito).

 B1.4   Comparativa de textos míticos e racionais ao respecto da cosmoxénese e a
antropoxénese.

 B1.5   A pregunta polo arché nos presocráticos: solucións de Heráclito, Parménides
e Demócrito.

  B1.6  O individuo e a polis en Sócrates e en Protágoras.

 B1.7  A necesidade de dar sentido como consubstancial ao ser humano.

  B1.8  Funcións da filosofía nas súas vertentes teórica e práctica

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.

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

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

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.

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.

Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por
Sócrates  coa  exposta  por  Protágoras,  e  argumenta  a  súa  propia
postura.

Realiza  pequenos  ensaios,  argumentando as  súas  opinións  de  xeito
razoado, no que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias.
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Diserta  sobre  as  posibilidades  da  filosofía  segundo  as  súas
funcionalidades.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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

B2.2. A personalidade.

B2.2. A personalidade.

B2.3. Teorías sobre a personalidade.

B2.4. Etapas do desenvolvemento da identidade persoal. Tipos de personalidade.

B2.5. O inconsciente na psicanálise.

B2.6. O innato e o adquirido na formación da personalidade.

B2.7. A filosofía da mente e a neurociencia.

B2.8.  A motivación  e  os  conceptos  asociados:  emoción,  sentimento,  necesidades  primarias  e  secundarias,
autorrealización, vida afectiva e frustración.

B2.9. A motivación desde a teoría cognitiva: coñecemento e motivación.

B2.10. Teoría humanística sobre a motivación. Diferenzas coa teoría cognitivista.

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

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

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

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.

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.

Compara a interpretación do ser humano e a sociedade defendida por
Sócrates  coa  exposta  por  Protágoras,  e  argumenta  a  súa  propia
postura.

Realiza  pequenos  ensaios,  argumentando as  súas  opinións  de  xeito
razoado, no que pretenda dar sentido a algún conxunto de experiencias.
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B2.11. Condición afectiva humana.

B2.12. Impulsos, emocións e sentimentos.

B2.13. Papel do corpo na afectividade

B2.14. Incidencia na conduta das emocións: frustración, desexo e amor.

B2.15. Incidencia na conduta das emocións: A curiosidade e o pracer de aprender, o
desexo  de  lograr  obxectivos,  a  satisfacción  pola  resolución  de  problemas,  o
agrado  polo  recoñecemento  de  éxito  e  a  compracencia  polo  estímulo  de
iniciativas.

B2.16. As emocións como estímulo da iniciativa, a autonomía e o emprendemento.

B2.17. O ser humano como centro das múltiples perspectivas que se integran no
saber orixinario que é a filosofía.

B2.18. Teorías sobre a alma de Platón e de Aristóteles, e relación nelas entre alma,
corpo e afectos.

B2.22. A vontade como elemento definitorio do humano.

B2.23. Reflexión filosófica sobre a afectividade.

B2.24. O ser humano como proxecto.

Diserta  sobre  as  posibilidades  da  filosofía  segundo  as  súas
funcionalidades.

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

Define e caracteriza o que é a personalidade.

Coñece  as  teses  fundamentais  sobre  a  personalidade  e  argumenta
sobre iso.

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.

Analiza que se entende por inconsciente.

Le e analiza textos filosóficos,  literarios ou científicos cuxo punto de
reflexión  sexa  a  herdanza  adquirida  na  formación  da  personalidade,
incidindo no autocoñecemento.

Investiga  e  selecciona  información  significativa  sobre  conceptos
fundamentais de filosofía da mente.

Define  e  utiliza  con  rigor  conceptos  como  motivación,  emoción,
sentimento, necesidades primarias e secundarias, autorrealización, vida
afectiva e frustración.

Explica  as  teses  máis  importantes  da  teoría  cognitiva  acerca  do
coñecemento e a motivación.

Explica as ideas centrais da teoría humanística sobre a motivación e
expresa a súa opinión razoada ao respecto.
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Explica e compara a visión sobre a motivación da teoría cognitivista e a
da teoría humanística sobre a motivación.

Analiza  e  argumenta  sobre  textos  breves  e  significativos  de  autores
salientables  sobre  as  emocións,  e  argumenta  por  escrito  as  propias
opinións.

Analiza  textos  e  diserta  sobre  a  incidencia  das  emocións,  como  a
frustración, o desexo ou o amor, entre outras, na conduta humana.

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 textos en que se describe o papel das emocións como estímulo
da iniciativa, a autonomía e o emprendemento.

Desenvolve de forma colaborativa un glosario para publicar en internet,
coa terminoloxía filosófica da unidade.

Explica a teoría da alma de Platón.

Explica a teoría da alma de Aristóteles.

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

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

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

Expón as súas reflexións sobre as implicacións do materialismo na súa
descrición do ser humano.

Explica o que é a vontade.
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Argumenta, desde o plano filosófico, sobre o papel das emocións na
consideración do ser humano en canto tal.

Expresa e desenvolve a idea de home como proxecto.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

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

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

B3.4. Niveis biolóxico, afectivo e cognitivo na internalización da cultura.

B3.5. Elementos do proceso de socialización: socialización primaria e secundaria.

B3.6. Teses fundamentais sobre a orixe da sociedade e o Estado.

B3.7. A civilización. Diferenza entre civilización e cultura. Oriente e Occidente.

B3.8. Comunicación. Comunicación non verbal.

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

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

Coñece  os  niveis  aos  que  se  realiza  a  internalización  dos  contidos
culturais dunha sociedade; é dicir, a nivel biolóxico, afectivo e cognitivo.

Describe a socialización primaria e secundaria.

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

Explica o que é unha civilización e pon exemplos fundamentados,  e
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B3.9.  A comunicación na época das tecnoloxías da información e da comunicación.

B3.10. O individuo como capaz de innovar e crear cambios culturais.

B3.11. Diferenzas culturais. Relativismo cultural e etnocentrismo.

investiga  e  reflexiona  sobre  as  semellanzas  e  as  diferenzas  entre
oriente e occidente

Explica o que é a comunicación e reflexiona sobre as vantaxes e os
inconvenientes cando a ferramenta para ela son as novas tecnoloxías.

Reflexiona por escrito sobre o papel activo dun/dunha mesmo/a no seu
contexto  sociocultural,  como  ser  capaz  de  innovar  e  xerar  cambios
culturais.

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

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

B4.3. Posibilidades e límites da razón.

B4.4. Racionalidade teórica e racionalidade práctica. Teoría e experiencia.

B4.5. Concepcións contemporáneas sobre a intelixencia.

B4.6. Teoría da intelixencia emocional.

B4.7.  A verdade  e  os  seus  tipos:  a  verdade  como  correspondencia;  a  verdade

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

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

Explica a concepción sobre as posibilidades da razón.

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

Explica as teses centrais da teoría da intelixencia emocional.
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segundo o pragmatismo americano; a verdade desde o perspectivismo e o
consenso.

B4.8. Papel do erro na procura da verdade. O erro como oportunidade.

Argumenta sobre a relación entre a razón e as emocións.

Define  algúns  tipos  de  verdade,  como  son  a  verdade  como
correspondencia,  a  verdade  segundo  o  pragmatismo  americano  e  a
verdade desde o perspectivismo.

Reflexiona sobre a parte positiva de equivocarse e a importancia do erro
como posibilidade de procura de novas  estratexias e solucións.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 5
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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.

B5.3. 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.

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

B5.8. Sentido da existencia. Vida e morte.

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

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

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 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.

Analiza textos cuxo punto de reflexión é a realidade física que nos rodea
e os interrogantes filosóficos que suscita.
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B5.9. Sentido da historia.

B5.10. Lugar do ser humano no mundo.

Define  o  que  é  o  determinismo  e  o  indeterminismo,  no  marco  da
reflexión sobre se existe unha orde no Universo rexida por leis.

Coñece as teses centrais do vitalismo de filósofos/as que reflexionan
sobre a vida.

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.

CONTIDOS ACTUAIS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 6
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe

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

B6.2. Libre albedrío e vontade.

B6.3. Libre albedrío: condicionamentos sociais e políticos.

B6.4. Libre albedrío: xenética e neurociencia.

B6.5. O libre albedrío e o determinismo na natureza.

B6.6.  Posturas filosóficas sobre o libre albedrío:  a do estoicismo, a de Kant e a
intermedia, que avoga pola non existencia da liberdade absoluta.

B6.7.  Conceptos  do  bloque  "Transformación-Estética":  estética,  creatividade,
sinapse neuronal, imaxinación, pensamento diverxente, pensamento converxente
e serendipia.

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

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

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

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.

Argumenta sobre as posibilidades do ser humano de actuar libremente,
tendo en conta que é un ser natural.

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

Define e utiliza conceptos como estética, creatividade, sinapse neuronal,
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B6.7. Imaxinación humana: características.

B6.8. Imaxinación: funcionamento e mecanismos de aparición de novas ideas.

B6.9. Creatividade humana.

B6.10. Fases do proceso creativo.

B6.11. Principais técnicas de desenvolvemento da creatividade: revisión de supostos
e inversión.

B6.12. Técnica do brainstorming.

B6.13. Relación entre liberdade e creatividade.

B6.14.  Elementos  que  potencian  a  creatividade:  motivación,  perseveranza,
orixinalidade e medio.

B6.15. Innovación e creación como asunción de riscos.

imaxinación,  pensamento  diverxente,  pensamento  converxente  e
serendipia.

Le  e  comenta  textos  breves  e  significativos  sobre  o  mecanismo  de
aparición de ideas novas.

 Explica o que é a imaxinación e exemplifícaa mediante a redacción de
relatos breves de temática filosófica.

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

Explica as fases do proceso creativo.

Utiliza a técnica de desenvolvemento da creatividade coñecida como de
revisión  de  supostos  e  inversión,  e  aplícaa  sobre  algunha  teoría
filosófica ou científica.

Explica as principais técnicas de desenvolvemento da creatividade.

Utiliza  de forma colectiva a técnica do brainstorming para reflexionar
sobre temas filosóficos tratados durante o curso.

Argumenta  sobre  o  papel  da  liberdade  como condición  fundamental
para a creación, e razoa a súa opinión.

Explica  as  características  das  persoas  especialmente  creativas  e
algunhas das formas en que pode potenciarse esta condición.

Argumenta sobre a importancia  de asumir  riscos e  saír  da chamada
zona de confort  para alcanzar  metas  e  lograr  resultados  creativos e
innovadores
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CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Farase unha ou dúas probas escritas por avaliación, que consistirán en definicións,
preguntas breves, test, comentarios de textos, etc. A media aritmética das mesmas
ponderará un 60% na nota da avaliación. Se na realización dun exame se atopasen
probas de que se está copiando, a cualificación dese exame será de cero e o alumno
/ a non poderá repetilo ata a recuperación, o exame final ou o extraordinario.

Ademais,  o  alumnado  realizará,  de  forma  individual  ou  en  parella,  actividades,
traballos por escrito e/ou  presentacións e exposicións orais de traballos ou de
temas  e  entregará  ao  profesor  copia  do  guión  expositivo  do  mesmo.  Estas
actividades,  traballos,  presentacións  e  exposicións  suporán  un  30%  da  nota  da
avaliación.  Se  na  realización  destas  actividades,  traballos  por  escrito  e  /ou
presentacións  e  exposicións   se  atopasen  probas  de  que  foron  copiados,  a
cualificación será de cero e o alumno / a non terá dereito a repetilo.

O 10% restante da nota da avaliación corresponderá á valoración do traballo e da
participación  nas  clases.  Esta  valoración  da  observación  do  traballo  na  aula
centrarase nos seguintes aspectos:
1) A capacidade de argumentación e razoamento das aprendizaxes realizadas.
2) A atención, o interese e esforzo demostrados.
3) A actitude de tolerancia e respecto no trato cos demais.
4) A actitude dialogante e de saber escoitar aos demais.
5) A capacidade para traballar en equipo.
6) A capacidade de analizar e criticar razoadamente as opinións e valores alleos.
7) A capacidade autocrítica e de rectificación.

PROMOCIÓN

Durante  o  curso,  o  alumnado  que,  realizada  a  media  ponderada,  obteña  como
mínimo un 4,5 terá superada a avaliación. Aquel que non alcance esta cualificación
realizará un exame de recuperación do mesmo tipo e cos mesmos contidos que os
feitos  durante  o  trimestre  (non  haberá  recuperación  por  exames  senón  por
avaliación). Esta recuperación realizarase a comezo da avaliación seguinte.

A final de curso, o alumnado que na media aritmética das tres avaliacións (feita coas
cualificacións reais non coas redondeadas) obteña unha nota igual ou superior a 4,5
terá aprobada a materia, sempre que en ningunha avaliación tivese unha puntuación
inferior a 3.

Para  os  alumnos  suspensos  e  para  os  aprobados  que  queiran  mellorar  a  súa
cualificación realizarase unha proba global ao final do curso, que será das mesmas
características que as realizadas durante o curso. A cualificación desta proba só se
terá en conta no caso de que supoña unha mellora con respecto a puntuación obtida
ao longo do curso. Así mesmo, o alumnado que teña só unha avaliación con menos
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de 3 deberá realizar a recuperación da mesma na avaliación final. Esta recuperación
será dos contidos da avaliación suspensa.

O alumnado que non alcance o 4,5 nin coas medias reais (non as redondeadas) das
tres avaliacións nin no exame final terá que presentarse ao exame extraordinario de
xuño. Neste exame, das mesmas características que os realizados durante o curso,
entrarán  todos  os  contidos  vistos,  que  serán  avaliados  segundo  os  estándares
expostos na presente programación. Promocionará o alumno /a que obteña como
mínimo un 4,5. Do mesmo xeito, o alumnado que na media real (non coas notas
redondeadas)  alcance unha cualificación con decimais iguais  ou superiores a 0,5
verá a súa nota aproximada ó numero enteiro superior.

METODOLOXÍA

Para desenvolver a materia, seguirase unha metodoloxía variada e flexible. Ao longo
do curso utilizaranse diferentes formas de actividades coa finalidade de alcanzar os
obxectivos propostos. Ditas actividades poderán ser realizadas de forma individual ou
grupal,  para  fomentar  a  aprendizaxe  cooperativa,  as  relacións  entre  iguais  e  o
desenvolvemento de actitudes sociais favorables á comunicación.

Nesta metodoloxía combinarase a exposición teórica coa visión de vídeos sobre o
tema  e  con  actividades  diversas:   debates  en  clase;  procura  de  información  en
bibliotecas ou Internet;  elaboración de mapas conceptuais,  resumos e esquemas;
resposta a cuestionarios;  lectura,  análise e comentario  de textos;  comentarios en
grupo de textos e/ou vídeos relacionados cos temas tratados; realización de traballos
sobre algún tema utilizando as novas tecnoloxías.

XEFE DO DEPARTAMENTO

Asdo.: ENRIQUE VÁZQUEZ GONZÁLEZ

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
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