
ASSIGNATURA:               Historia de la filosofia             CURS: 2n        NIVELL: Batxillerat

Grups Professor/ Professora
A, B, C Xavier Cerdà

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
El comentari de text. El diàleg filosòfic i
l’argumentació. L’aplicació de les
competències TIC a la història de la
filosofia.

1.Analitzar fragments dels textos més rellevants de
la història de la filosofia.
2.Argumentar amb claredat i capacitat crítica, oralment
i per escrit, les pròpies opinions sobre els problemes
fonamentals de la filosofia i dialogar de manera
raonada amb altres posicions diferents.
4.Utilitzar les TIC per elaborar i exposar els treballs
de recerca filosòfica.

BLOC 2. LA FILOSOFIA A LA
GRÈCIA ANTIGA 1.Conèixer l’origen de la filosofia a Grècia i

comprendre l’idealisme de Plató; relacionar-lo amb la
filosofia presocràtica i el gir antropològic de Sòcrates
i els sofistes.
2.Entendre el sistema teleològic d’Aristòtil,
relacionar-lo amb el pensament de Plató i la física
de Demòcrit.
3.Conèixer les diferents escoles ètiques sorgides
a l’hel·lenisme.

BLOC 3. LA FILOSOFIA A
L’EDAT MITJANA.

1.Explicar l’origen del pensament cristià i la
trobada d’aquest pensament i la filosofia a través de
les idees fonamentals d’Agustí d’Hipona.

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

Continguts essencials Criteris d’avaluació.
2.Conèixer la síntesi de Tomàs d’Aquino.
3.Conèixer les teories centrals del pensament
de Guillem d’Ockham.

BLOC 4. LA FILOSOFIA EN LA
MODERNITAT I LA IL·LUSTRACIÓ

1.Comprendre la importància del canvi del
pensament occidental que s’esdevé durant el
Renaixement.
2.Entendre el racionalisme de Descartes.
3.Conèixer l’empirisme de Hume.
4.Conèixer els principals ideals dels
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il·lustrats francesos.
5.Comprendre l’idealisme crític de Kant.

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 5. LA FILOSOFIA
CONTEMPORÀNIA

1.Entendre el materialisme històric de Marx.
2.Comprendre el vitalisme de Nietzsche.
3.Entendre el raciovitalisme d’Ortega y Gasset.
4.Conèixer les tesis fonamentals de la crítica de
l’Escola de Frankfurt.
5.Conèixer les tesis més definitòries del
pensament postmodern

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

REQUISITS PER SUPERAR LA MATÈRIA
La matèria d’Història de la Filosofia es supera a la convocatòria ordinària amb una nota global de 5.
Aquesta nota global serà el resultat de la mitjana de les notes finals de les 3 avaluacions.

L’alumne que no superi una avaluació podrà recuperar-la mitjançant l’avaluació contínua; de manera que
els continguts no aprovats s’exigiran per superar la següent avaluació. En cas d’haver aprovat les dues
primeres avaluacions i  no superar la tercera avaluació, es farà la mitjana amb les anteriors sempre que la
nota d’aquesta darrera avaluació sigui igual o  superior a 4. Si l’avaluació suspesa és la segona, l’examen
de la tercera avaluació inclourà els continguts de les dues darreres i s’haurà de superar amb un 5.

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

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):

Escriptura amb lletra clara i llegible; presentació dels treballs, comentaris de text,
argumentacions o diàlegs filosòfics d’una manera clara i ordenada; atenció durant les
explicacions; presentació dels treballs, comentaris de text, argumentacions o diàlegs filosòfics el
dia assenyalat....
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El departament de Filosofia valorarà la correcta expressió escrita, l’ús rigorós i adient de la
terminologia i dels conceptes filosòfics i la coherència i cohesió en l’argumentació i en l’expressió
escrita.

El professorat del departament de Filosofia valorarà la correcta expressió escrita, l’ús rigorós i adient
de la terminologia i dels conceptes filosòfics i la coherència i cohesió en l’argumentació i en l’expressió
escrita.

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 alumnes amb l’assignatura de filosofia 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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