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2º BACHARELATO. HISTORIA DA FILOSOFÍA. (CURSO 2014-2015) 

TEMARIO  PARA O EXAME EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO. 

 
1. Filosofía Antiga (I) Platón. 
Marco histórico e conceptual. 

- A formación da polis grega.  
- Antecedentes presocráticos.  
- Os sofistas e Sócrates. 
Comprensión. 

- A teoría platónica das Ideas:  - Mundo sensible e mundo intelixible;- Graos de coñecemento.  
- A concepción política de Platón: - Antropoloxía platónica; - Vinculación da alma á cidade. 
 
2. Filosofía Antiga (II) Aristóteles. 
Marco histórico e conceptual.  
- A formación da polis grega.  
- Antecedentes presocráticos.  
- Tránsito cara o mundo helenístico. 
Comprensión. 
- Física e Metafísica en Aristóteles: hilemorfismo, cambio e causalidade.  
- Ética e Política en Aristóteles: a areté, a idea de polis e a condición de cidadán. 
 
3. Filosofía Medieval: Agostiño e Tomé. 
Marco histórico e conceptual. 

Agostiño de Hipona:  
- Helenismo: Filosofía e cristianismo.  
- As novas ideas fronte ao mundo grego.  

  
Tomé de Aquino:  

- A noción de Escolástica e o nacemento da Universidade.  
- A recepción de Aristóteles. Averroes e o averroísmo latino. 

Comprensión. 
       - O problema entre razón e fe en Santo Agostiño e en San Tomé.  

- Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé. 



 
 
4. Filosofía Moderna (I). Empirismo e racionalismo. Descartes, Locke e Hume. 
Marco histórico e conceptual.  

- Renacemento e Reforma.  
- A vinculación do empirismo e o racionalismo ca revolución científica. 

Comprensión.  
- O problema do método, a idea de substancia en Descartes e o problema da veracidade divina.  
- Fenomenismo e causalidade en Hume.  
- A idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do novo estado burgués: a teoría do 
contrato social en Locke. 

 
5.- Filosofía Moderna (II) Kant. 
Interpretación: Marco histórico e conceptual.  

        - Factores políticos, sociais e culturais que no século XVIII conducen á  Ilustración.  
- As novas ideas: progreso, educación ou iluminación, humanidade, civilización, natureza.  
- Características da razón ilustrada. 

Comprensión.  
- A idea kantiana de Ilustración.  
- A síntese entre racionalismo e empirismo en Kant.  
- O formalismo moral. 

 
6.- Filosofía Contemporánea (I) Marx. 
Interpretación: Marco histórico e conceptual.  

- As influencias do socialismo utópico, da esquerda hegeliana e da Economía política.  
- Revolución industrial e movemento obreiro.  
- O nacemento das ciencias sociais. 

Comprensión.  
- O concepto de alienación.  
- A análise da mercancía e o concepto de plusvalía.  
- O materialismo histórico. 

 
7.- Filosofía Contemporánea (II) Nietzsche. 
Marco histórico e conceptual.  

       - Un novo marco científico: evolucionismo e  positivismo.  
- A herdanza da Ilustración. 

Comprensión.  
       - O método xenealóxico.  

- Crítica da cultura occidental: O nihilismo.  
- A vontade de poder e o Superhome. 

 
 
 

NOTA: OS ALUMNOS PREPARARÁN PREFERENTEMENTE OS TEMAS 1, 2, 4 e 
5. O EXAME CONSISTIRÁ NUN MODELO SIMILAR Á SELECTIVIDADE: DUAS 
COMPOSICIÓNS (A ESCOLLER UNHA)SOBRE TEXTOS DE AUTOR, COS TRES 
APARTADOS   (PÓDESE DAR O CASO DE QUE SE ESIXA ALGUNHA 
CUESTIÓN NO APARTADO “COÑECEMENTO ESPECÍFICO”). VÉASE MODELO 
DE EXAME A CONTINUACIÓN. 



 

MODELO DE EXAMEMODELO DE EXAMEMODELO DE EXAMEMODELO DE EXAME    

HISTORIA DA FILOSOFÍA.  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO.   
Debes elixir UNHA OPCIÓN e desenvolver UNHA cuestión de coñecemento específico. 

OPCIÓN 1   

Pois ben, meu querido Glaucón, esa imaxe debémola aplicar totalmente ao dito anteriormente; hai que 
comparar a rexión que se manifesta por medio da vista coa morada do cárcere e esa luz do lume co poder do 
sol; compara a subida ao mundo de  arriba e á contemplación das cousas deste coa ascensión da alma á 
rexión do intelixible e non errarás respecto do que espero que é o que ti desexas oír. Mais é a divindade a 
que sabe se isto é  realmente verdade. O que a min me parece é que no mundo intelixible o último que se 
percibe, e con dificultade, é a idea do ben, pero, unha vez percibida, hai que colixir que é a causa de todo o 
recto e fermoso que hai en todas as cousas e que no mundo visible xerou a luz e ao señor desta e que no 
mundo intelixible xerou a verdade e o coñecemento e que convén, pois, vela para poder proceder con 
sabedoría tanto na vida privada como pública. 

Platón; República libro VII, 514a—517c  
 
CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 
I) Marco histórico e conceptual : Antecedentes presocráticos. (2.5 puntos) 

(Presenta ao autor do texto e a continuación o sitúas no marco histórico-
cultural e filosófico-conceptual que se indica.) 

 
II ) Comprensión do texto: A teoría platónica das Ideas: Mundo Sensible e Mundo 
Intelixible.Os graos do coñecemento. (4.5 puntos) 
(Presentación do texto e resumo das súas ideas; desenvolvemento do tema que se 
indica e aclaración do texto.) 
 
OPCIÓN 2   

Consistía o primeiro en non aceptar xamais ningunha cousa como verdadeira que non coñecese evidentemente 
ser tal; é dicir, evitar coidadosamente a precipitación e a prevención; e non aceptar nada nos meus xuízos senón 
aquilo que se presentase tan claramente e tan distintamente ó meu espírito que non tivese ocasión ningunha de 
poñelo en dúbida. O segundo, dividir cada unha das dificultades que examinase en tantas partes como fose 
posible e requirible para mellor resolvelas. O terceiro, conducir por orde os meus pensamentos, comenzando 
polos obxectos máis simples e máis doados de coñecer, para subir pouco a pouco, como por graos, ata o 
coñecemento dos máis compostos; e supoñendo mesmo unha orde entre aqueles que non se preceden 
naturalmente os uns os outros. E o derradeiro, facer en todo enumeracións tan completas, e revisións tan xerais, 
que estivese seguro de non omitir nada. (...). 

Rene Descartes, Discurso do método 

   

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 
I) Marco histórico e conceptual: A vinculación do Racionalismo e o Empirismo 
coa revolución científica. (2.5 puntos) 

(Presenta ao autor do texto e a continuación o sitúas no marco histórico-
cultural e filosófico-conceptual que se indica.) 

 
II) Comprensión do texto: O problema do método en Descartes.A idea de 
sustancia. A veracidade divina  (4.5 puntos) 
(Presentación do texto e resumo das súas ideas; desenvolvemento do tema que se 
indica e aclaración do texto.) 

 
Coñecemento específico (3 puntos):  
a) Física e Metafísica en Aristóteles: hilemorfismo, cambio e causalidade..  
b) Fenomenismo e Causalidade en Hume fronte ao racionalismo.  
c) A síntese entre Racionalismo e Empirismo en Kant.  



 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

IES SANTA IRENE.  VIGO  

 
1º BACHARELATO. FILOSOFÍA E CIDADANÍA. (CURSO 2014-2015) 

CUESTIÓNS  PARA PREPARAR O EXAME EXTRAORDINARIO DE SETEMBRO. 

Tema 1: A FILOSOFÍA.  
1. Sinala os trazos fundamentais do relato Mítico e os do discurso racional ou “Logos”. ¿Como explicamos o 

cambio que vai do pensamento mítico ao pensamento racional? 
 
2. Explica: “A Filosofía é unha actividade racional interrogativa, que busca ser un saber de segundo grao, 

integrador e sempre crítico”. ¿Cales son os dous grandes campos de análise da Filosofía? ¿Temas da Filosofía 
ligados a estes campos? 

Tema 2: O ANIMAL HUMANO: ORIXE E EVOLUCIÓN.  
3. ¿Que defenden o FIXISMO, o CREACIONISMO e o EVOLUCIONISMO? Describe o proceso da evolución 

tal e como o explica a teoría sintética. ¿Que engade esta teoría ao darwinismo? 
 
4. Enuncia e comenta brevemente as etapas do proceso de hominización: do australopithecus anamensis ao 

homo sapiens sapiens. ¿Cales son os trazos específicos do “animal humano”? 
 

 
Tema 3: OS ESPAZOS DO SER HUMANO: NATUREZA, CULTURA E SOCIEDADE.  

5. Define os conceptos de NATUREZA e CULTURA. ¿Por que o mundo dos humanos parece exclusivamente 
cultural, é dicir, alleo á natureza? ¿Como é posible? 

 
6. Describe as nocións: multiculturalismo, relativismo cultural, etnocentrismo, relacionismo cultural e 

identidade cultural. 
 

Tema 5: COÑECEMENTO, LINGUAXE E VERDADE. 
7. Establece a distinción e a relación entre SENSACIÓN, PERCEPCIÓN e CONCEPTO. ¿Cales son os trazos 

específicos da linguaxe humana? 
 
8. Fai un esquema das diferentes teorías da Verdade mostrando a súa correspondencia coas posicións realistas 

ou idealistas do coñecemento. 
Tema 6: O COÑECEMENTO CIENTÍFICO E A REALIDADE. 

9. Clasifica as ciencias segundo o seu obxecto de estudo e o seu método (INDUCTIVO/DEDUCTIVO); da 
exemplos. 

 
10. ¿Cales son os elementos do método científico? ¿Que significa a noción: “método hipotético-deductivo”? 

Tema 7: A PREGUNTA FILOSÓFICA POLA REALIDADE. 
11. Explica as principais posturas filosóficas (Metafísicas) ante a existencia da realidade e o 

coñecemento do mundo: realismo, escepticismo, idealismo e fenomenismo. Describe a noción clásica 
de METAFÍSICA.  

 
Tema 9: OS FUNDAMENTOS DA ACCIÓN MORAL: LIBERDADE E RESPONSABILIDADE. 

12. Diferencia as Éticas Materiais das Éticas Formais; autores: Aristóteles, Epicuro, Kant. 
 

 
 

NOTA: O EXAME CONSTARÁ DE NOVE CUESTIÓNS DAS QUE O ALUMNADO 
DESENVOLVERÁ CINCO. 
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Optativas de BACHARELATO. (CURSO 2014-2015) 

 
O ALUMNADO SUSPENSO NA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE MAIO OU XUÑO DAS 
MATERIAS DE ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO (2º Bcha.) E  ANTROPOLOXIA (1º 
Bach.),  REALIZARÁ  EN SETEMBRO A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA CONFORME O 
TEMARIO QUE IMPARTIU O PROFESOR. 

 

 
 
 
 

4º da ESO. EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA. (CURSO 2014-2015) 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 
 
O ALUMNADO SUSPENSO NA AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO DEBERÁ TRAER 
RESOLTAS AS ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN  QUE FIGURAN AO FINAL (A ÚLTIMA 
ACTIVIDADE) DOS TEMAS 1, 2, 3, e 4 , E AS PRESENTARÁ POR ESCRITO.  
 
 
 
 
 
 


