
ASSIGNATURA:               Filosofia                              CURS:       1r       NIVELL: Batxillerat

Grups Professor/ Professora
A,B,C Glòria López

1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de desembre.

Continguts essencials Criteris d’avaluació.
BLOC 1. CONTINGUTS COMUNS
Comentari de textos filosòfics o de
temàtica filosòfica. Composició escrita
o oral d’argumentacions sobre
qüestions filosòfiques. Ús dels
procediments i de les TIC.

1.Llegir comprensivament i analitzar, de forma crítica,
textos significatius breus pertanyents a pensadors destacats.
2.Argumentar i raonar els propis punts de vista sobre
temàtiques estudiades a la unitat de forma oral i escrita,
amb claredat i coherència.
3.Seleccionar i sistematitzar informació obtinguda
de diverses fonts.

BLOC 2. EL SABER FILOSÒFIC
1.Conèixer i comprendre l’especificitat i la importància
del saber racional en general i del filosòfic en particular.
2.Identificar la dimensió teòrica i pràctica de la filosofia.
3.Contextualitzar històricament i culturalment
les problemàtiques analitzades.
4.Comprendre i usar amb precisió el vocabulari
tècnic filosòfic fonamental.

BLOC 3. EL CONEIXEMENT 1.Conèixer de forma clara i ordenada les problemàtiques
implicades en el procés de coneixement humà i exposar
per escrit els models explicatius del coneixement més
significatius.
2.Explicar el problema de l’accés a la veritat.
4.Conèixer i explicar la funció de la ciència, els models
d’explicació, les seves característiques i els mètodes i la
tipologia del saber científic. Exposar les diferències i
les
coincidències de l’ideal i de la recerca científica amb el
saber filosòfic.
5.Relacionar i identificar les implicacions de la
tecnologia des de la filosofia de la tecnologia.

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.

Continguts essencials Criteris d’avaluació.
BLOC 4. LA REALITAT 1.Reconèixer i valorar la metafísica, disciplina filosòfica

que estudia la totalitat de la realitat.
2.Conèixer i explicar, des d’un enfocament metafísic,
els principals problemes que planteja la realitat.
3.Conèixer i comparar les explicacions donades des de
les grans cosmovisions sobre l’univers.

BLOC 5. L’ÉSSER HUMÀ DES DE 1.Reconèixer en què consisteix l’antropologia filosòfica.
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LA FILOSOFIA 2.Conèixer i explicar les implicacions filosòfiques
de l’evolució.
3.Reflexionar de forma argumentada sobre la
interacció dialèctica entre el component natural i el
cultural que caracteritzen l’ésser humà.

3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat: del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes.
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes.
Continguts essencials Criteris d’avaluació

BLOC 6. LA RACIONALITAT PRÀCTICA 1.Identificar l’especificitat de la dimensió pràctica de la raó
com a orientadora de l’acció humana.

L’ètica . Principals teories sobre la moral humana 2.Reconèixer l’objecte i la funció de l’ètica
3.Conèixer i explicar les principals teories ètiques sobre la
justícia i la felicitat

Els fonaments filosòfics de l’Estat.
Principals interrogants de la filosofia política .

4.Explicar la funció, les característiques i els principals
interrogants de la filosofia política, com l’origen i la
legitimitat de l’Estat, les relacions individu-Estat o la
naturalesa de les lleis.
5.Conèixer les principals teories i conceptes filosòfics en
què s’ha basat la construcció de la idea d’Estat.

L’estètica filosòfica: funció i característiques.
L’art com a instrument de comprensió i
expressió simbòlica de la realitat.

9. Conèixer el camp de l’estètica.

11. Analitzar textos en els quals es comprengui el valor de
l’art, la literatura i la música com a vehicles de transmissió
del pensament filosòfic.

Riscs de la salut laboral. 3.4.Investigar, a Internet, els principals riscs de la salut
laboral, com l’estrès, l’ansietat, l’assetjament i la
síndrome d’esgotament professional.

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació
(% de la nota)

● Proves escrites 80% de la nota
(2 proves per avaluació)

● Comentaris de text
● Argumentacions sobre qüestions filosòfiques
● Exposicions orals

20% de la nota

Es valorarà de manera diària aspectes com: l’ organització, planificació i responsabilitat en el
treball proposat a l’aula, la col·laboració mútua i coordinació amb els companys, la realització
de la feina planificada i els acords establerts a l’anterior sessió, així com l’escolta, participació
activa i contribucions realitzades a la dinàmica positiva i d’aprenentatge del grup.
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REQUISITS PER SUPERAR LA MATÈRIA

La matèria de Filosofia 1r batxillerat es supera a la convocatòria de juny amb una nota global de 5 o més. Aquesta
nota global serà el resultat de la mitjana de les notes finals de cada una de les 3 avaluacions, sempre i quan es
compleixin aquestes condicions:

a) L’alumne ha de tenir, almenys, dues avaluacions aprovades. Si l’alumne té dues avaluacions suspeses, no se li
farà la mitjana de les notes finals de les tres avaluacions. Si l’alumne té les 3 avaluacions suspeses, és evident que
no supera la matèria. Tot i així, si un alumne ha suspès dues o les tres avaluacions, podrà optar a fer una prova de
recuperació final en el mes de juny. Si obté un 5 o més en aquesta prova de recuperació final, la matèria quedarà
superada.

b) La nota de l’avaluació suspesa ha de ser igual o superior a 3. És a dir, si un alumne té una avaluació suspesa amb
una nota de 3 o més, podrà fer mitjana amb les notes de les altres dues avaluacions. Si la nota de l’avaluació suspesa
és inferior a 3, no es farà la mitjana amb les altres dues avaluacions.

A la convocatòria de setembre, l’alumne que tingui Filosofia 1r batxillerat suspesa haurà de realitzar una prova
sobre tots els continguts de la matèria treballats al llarg del curs. A la prova de setembre no es guarden avaluacions
aprovades.

ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA
PENDENT DEL CURS ANTERIOR

ACTIVITATS  A REALITZAR Precisau  el % de contribució en la nota final  i
l’horari d’atenció  a l’alumnat

treballs a lliurar mensualment No hi ha cap alumne de 1r batxillerat amb la matèria
pendent.seguiment per part del professor de

l’assignatura al curs actual
consulta i seguiment del cap de
departament
proves d’examen

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA Posau una creu

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual
si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual

mitjançant una prova parcial el mes de desembre
mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del
mes de desembre

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril
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