
FLG 
Filosofía

Recursos para o profesorado

Esta obra está protexida pola Lei. Prohíbese calquera reprodución total ou parcial e a súa difusión por calquera medio se non foi expresamente autoriz
ada polo

Ed
ito

r. ©
 20

15
, E

di
ci

on
es

 V
ic

en
s 

Vi
ve

s,
 S

.A
.  

PROGRAMACIÓN

icicensVivesV

Esta obra está protexida pola Lei. Prohíbese calquera reprodución total ou parcial e a súa difusión por calquera medio se non foi expresamente autoriz
ada polo

Ed
ito

r. ©
 20

15
, E

di
ci

on
es

 V
ic

en
s 

Vi
ve

s,
 S

.A
.  

ACTIVIDADES
E AVALIACIÓN
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1   O saber filosófico 
 I. Do mito á razón
 II. A especificidade da filosofía

2   As preguntas da filosofía
 I. As ramas da filosofía
 II. A filosofía e a súa historia

3   A metafísica
 I. En busca do real
 II. Os distintos enfoques da metafísica 
 III. Morreu a metafísica?

4   Visións sobre a realidade
 I. A ontoloxía
 II. Cosmovisións científicas

5   O coñecemento
 I. Que é a verdade?
 II. A filosofía do coñecemento

6   A ciencia
 I. O coñecemento científico
 II. Filosofía da ciencia
 III. A técnica

7   O ser humano entre a natureza e a cultura
 I. Que é o ser humano?
 II. A dimensión psicolóxica do ser humano
 III. A dimensión cultural e social do ser humano
 IV. A dimensión persoal do ser humano

8   O ser humano á luz da filosofía
 I. Os grandes temas da antropoloxía filosófica
 II. A filosofía da sospeita
 III. Outras dimensións do humano

9   A lóxica
 I. A lóxica tradicional
 II. Introdución á lóxica simbólica

10   Linguaxe, retórica e argumentación
 I. A linguaxe
 II. A retórica
 III. A argumentación

11   A arte e a estética
 I. A estética
 II. Filosofía e arte

12   A ética
 I. Liberdade e responsabilidade
 II. IIntrodución á ética

13   Teorías éticas
 I. A ética do ben
 II. A ética do deber
 III. A ética da xustiza

14   A política
 I. Política e sociedade
 II. A orixe da sociedade
 III. O individuo e o Estado
 IV. A democracia e os dereitos humanos

15   Filosofía aplicada ao desenvolvemento  
 de proxectos

 I. A filosofía e o desenvolvemento de proxectos
 II. Aproximación filosófica ao proxecto empresarial

   
Ferramentas para filosofar

 • Técnicas de traballo en filosofía
 • Glosario 
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PROPOSTA CURRICULAR 
PROGRAMACIÓN POR ESTÁNDARES

• Contidos

• Criterios de avaliación

• Estándares de aprendizaxe - Competencias clave

• Descritores

• Indicadores de logro - Rúbricas (en formato CD)

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientacións didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro dixital

ACTIVIDADES DE REFORZO E AMPLIACIÓN (Fotocopiables)

AVALIACIÓNS INICIAL E FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓN

CD ACTIVIDADES - AVALIACIÓN

Aula3D é o proxecto educativo máis completo e global de Vicens Vives, 

que enriquece e moderniza a aprendizaxe complementando o material 

educativo en formato papel e dixital.

Con EduBook3D BASIC, o libro dixital básico de Vicens Vives, melloramos 

e optimizamos o proceso de ensinanza e aprendizaxe.
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INTERIOR

ENTRADA

COMO É FLG?

FLG e un libro claro, motivador e accesible. Aínda sendo unha materia abstracta, utiliza unha 
linguaxe próxima e comprensible para achegar os contidos da filosofía ao alumnado de xeito 
significativo, amosando a relación que teñen coas inquietudes concretas da súa vida cotiá.

É rigoroso e preciso. Trata os contidos de modo matemático e respecta a profundidade dos 
temas, dos grandes problemas do pensamento. Contén un vocabulario na marxe, moitos textos 
de obras filosóficas, biografías de filósofos e un glosario ao final do libro.

É práctico. Para que o alumnado aplique os contidos de múltiples formas, inclúe actividades de 
recapitulación, disertacións, traballos en equipo, debates, comentarios de texto, dilemas, enlaces 
web, etc. As actividades responden a un enfoque competencial da filosofía.

É completo e versátil. Cobre integramente os contidos do currículo, xunto a outros aspectos 
adicionais incluídos pola súa especial relevancia. A extensión e variedade do contido permite que 
se poida adaptar ás distintas situacións de ensinanza-aprendizaxe de cada aula.

É atractivo. Incita e estimula, xunto co texto, polo tratamento dos elementos gráficos e visuais 
que complementan e amplían os contidos de cada tema.

FLG é un libro de calidade. A precisión e mais a claridade dos conceptos filosóficos e a riqueza 
dos materiais complementarios son esenciais para desenvolver a aprendizaxe comprensiva da 
filosofía.
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Bloques e apartados do tema.

Obxectivos didácticos.

Preguntas motivadoras.

Ilustracións que axudan  
a contextualizar.

Panorámica coas cuestións 
máis relevantes do tema.

Ilustracións para 
subliñar ou 
contextualizar os 
contidos.

Protagonistas da filosofía:  biografía dalgunhas figuras  
do pensamento citadas.

Fíxate: chamada 
de atención con 
información 
complementaria.

Léxico: definición dalgúns 
termos.  
(No Glosario final recóllense 
estes e outros termos).

Para ampliar na Rede...: recursos dispoñibles en Internet.

Fragmentos filosóficos con 
preguntas orientadoras.

Esquemas e táboas: relación entre conceptos  
de forma gráfica.

PÁRATE A PENSAR: propostas de traballo segundo as 
diversas competencias filosóficas, ao final de cada bloque.

Traballa con textos: textos representativos 
con preguntas que dirixen o comentario.

Resolve o dilema: 
contraposición de 
valores ou normas 
que pide unha 
resolución.

Constrúe o concepto: 
inclúe referencias on-line: 
www.tiching.com

Recapitula: preguntas 
para sintetizar, traballar a 
comprensión do texto e 
ordenar os contidos.

Pregúntate: 
problematización 
dunha cuestión 
básica do tema.

Amplía: directrices 
para o alumnado 
que desexe afondar 
nun contido.

Relaciona: busca 
de semellanzas e 
diferenzas entre 
dous aspectos.

Bibliografía: obras de 
referencia para afondar.

Conexións filosóficas: exploración das 
relacións con outros asuntos filosóficos ou 
de disciplinas diferentes.

Traballo en equipo: traballo colaborador de 
ampliación dun contido do tema.

Unha obra para comentar: ensaio, tratado, 
novela ou película referido ao tema.

Debate filosófico: discusión sobre teses 
contrapostas.

TALLER DE FILOSOFÍA 

Propostas para aplicar as principais técnicas de traballo en 
filosofía explicadas en Ferramentas para filosofar, páxina 350.

Disertación filosófica:  
consulta sobre algún aspecto 
relevante do tema.

Comentario de texto:  
textos sen preguntas para 
practicar o comentario 
filosófico de texto.

Filmografía: películas recomendables para 
ilustrar aspectos destacados.

MAPA CONCEPTUAL E AVALIACIÓN

Interrelacións entre os 
conceptos principais

Test con tres tipos de preguntas:  
de resposta pechada en cor azul,  
de resposta semiaberta en cor vermella  
e de resposta aberta en cor verde.


