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PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA: HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2020-2021 

CURS: 2n BATXILLERAT Professora que l'imparteix: Susana 
García Bonet. 
 

 
  
  
1. Competències clau associades a la vostra matèria 
  
Marcau les que treballareu (tant les que us venen per currículum com d'altres) 
la justificació és opcional. 
  
Competències clau Sí/No 

1. Competència en comunicació lingüística SI 

2. Competència matemàtica i en ciència i 
tecnologia 

La primera no, la segona en part. 

3. Competència digital SI 

4. Competència per a aprendre a aprendre SI 

5. Competències socials i cíviques SI 

6. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor SI 

7. Consciència i expressions culturals SI 
  
  

2. Objectius 
 

1. Emprar sempre, tant el professorat com l’alumnat, la llengua catalana a           
nivell oral i escrit d’acord amb la normativa i el Projecte Lingüístic de             
Centre. 

2. Llegir de manera comprensiva textos filosòfics d’autoria diversa,        
comparar-los entre si, situar-los en els seu context històric, analitzar-los,          
interpretar-los i fer-ne un comentari crític. 

3. Conèixer i utilitzar adequadament la terminologia bàsica dels autors         
estudiats. 

4. Desenvolupar hàbits de treball intel·lectual i estratègies d’accés,        
recollida, selecció i organització d’informacions pertinents per realitzar        
treballs escrits, exposicions orals o debats sobre algun tema d’interès          
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filosòfic. 
5. Exposar correctament, de paraula i per escrit, el pensament filosòfic dels           

autors estudiats i expressar el pensament propi amb correcció         
lingüística, rigor, ordre, claredat, coherència i creativitat. 

6. Practicar correctament el diàleg i el debat, i valorar-los com a mitjà            
d’aproximació a la veritat i com a via privilegiada per a l’exercici actiu del              
respecte, la tolerància i la comprensió mútua. 

7. Reconèixer i comprendre des d’una perspectiva històrica els problemes          
filosòfics estudiats en el curs anterior, valorant-los com a temptatives de           
solució a problemes plantejats en un determinat context històric i en           
connexió amb altres realitzacions culturals. 

8. Conèixer els principals trets dels períodes en què es divideix la història            
de la filosofia occidental i relacionar els aspectes socials, econòmics i           
polítics de cada un d’aquests amb les produccions de la tècnica, la            
ciència i la filosofia. 

9. Desenvolupar i consolidar una actitud crítica davant opinions        
contraposades, a partir de la comprensió de la relació que es dóna entre             
teories i corrents filosòfics que s’han succeït al llarg de la història,            
analitzant la semblança i diferències en la manera de plantejar els           
problemes i en les solucions proposades. 

10.Valorar la utilitat de la reflexió filosòfica al llarg de la història per             
apropar-se a la solució de problemes filosòfics, morals, socials i polítics, i            
reconèixer la seva significació per a la comprensió del món actual. 

11.Apreciar la capacitat de la raó per a regular l’acció humana individual i             
col·lectiva a través del coneixement i anàlisi de les principals teories           
ètiques i de les diverses teories de la societat, l’Estat i la ciutadania             
elaborades al llarg de la història, i consolidar la pròpia competència           
social i ciutadana com resultat dels compromisos cívics assumits a partir           
de la reflexió ètica. 

12. Identificar i jutjar críticament l’ús de conceptes, creences, teories o          
formes de pensar que hagin conduït o condueixin a posicions de           
caràcter intolerant, excloent o discriminatori com són ara        
l’androcentrisme, l’etnocentrisme o altres. 

13.Descobrir els condicionants històrics i culturals de la pròpia concepció          
del món i enfortir l’actitud crítica davant les diferents opinions, teories o            
doctrines filosòfiques mitjançant l’anàlisi dels supòsits o prejudicis que         
els han condicionat. 

  
  
3. Continguts 
  
Els continguts del curs de segon de batxillerat venen condicionats clarament           
per les proves d’accés a la Universitat, en la mesura que s’hi defineixen             
aspectes del currículum. Per aquest motiu, els continguts seran aquells relatius           
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als autors que s’acorden a les reunions amb el coordinador de selectivitat de             
filosofia de la Universitat de les Illes Balears, com a eix central que vertebrarà              
el curs. No obstant, seran necessàries i freqüents les explicacions, referències,           
citacions, etc. que es faran a autors i temes relacionats amb ells. 
 
  
Els autors definits per atendre amb especial interès per a  aquest curs: 

 Bloc 1. La filosofia antiga i medieval: Plató, Aristòtil. 
 Bloc 2. La filosofia moderna: Descartes, Hume i Kant. 
 Bloc 3. La filosofia contemporània: Marx i Nietzsche. 
  

Si es prenen com a referència les orientacions articulades a les reunions de             
coordinació de les P.B.A.U. no és només per una qüestió pràctica, de            
preparació de l'alumnat, sinó perquè aquestes recomanacions atenen als         
plantejaments de l'estudi d'una història de la filosofia i a allò que el professorat              
entén com a treball filosòfic des de la perspectiva històrica: fer història de la              
filosofia és fer filosofia. 
  
  
Són continguts comuns: 
  

• Lectura, anàlisi i comentari de textos filosòfics, emprant amb propietat           
i rigor els principals termes i conceptes filosòfics. 

• Exposició escrita, i, en el seu cas, oral, d’aspectes del pensament dels             
autors estudiats, de la seva relació amb qüestions actuals, o de les            
pròpies reflexions sobre els principals problemes filosòfics,       
incorporant-hi críticament el pensament dels diferents filòsofs. 

• Planificació i execució de petits treballs d’investigació relacionats amb          
algun apartat del currículum. 

• Pràctica del diàleg i del debat sobre els problemes filosòfics tractats,            
mitjançant l’exposició raonada del propi pensament i la recepció         
atenta i crítica dels arguments dels altres. 

  
Els continguts concrets s’articulen entorn als següents blocs: 
 
BLOC 1. LA FILOSOFIA ANTIGA I MEDIEVAL: PLATÓ I ARISTÒTIL 
  
Unitats: 
  

1. Els orígens de la filosofia: de la physis a la polis 
  

1.1  Condicions d’aparició del pensament filosòfic. 
1.2 Del mite al logos. Característiques del pensament mític i del           
pensament racional. 
1.3   El concepte de physis. Els primers filòsofs: la recerca de l’arkhé. 
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1.4   El gir antropològic de la filosofia: els sofistes i Sòcrates. 
  

2. PLATÓ o els ideals polítics 
  

2.1    Ambient sociocultural. 
2.2    La teoria de les idees. La veritable realitat. 
2.3    Epistemologia: la qüestió del coneixement. 
2.4    Antropologia i ètica. La teoria política. 

  
3. ARISTÒTIL o la recerca del saber científic. L’hel·lenisme 

  
3.1    El model aristotèlic. Filosofia primera i explicació de la natura. 
3.2    La concepció aristotèlica de l’ésser humà. Teoria del coneixement. 
3.3    Ètica i política. 
3.4    La desintegració de l’imperi. Ambient sociocultural de l’hel·lenisme. 
3.5    Moviments filosòfics. Epicuris, estoics, escèptics. 

  
  
    4. La filosofia medieval. Sota el signe de la religió 
  

4.1 La irrupció del cristianisme. Elaboració d'una filosofia cristiana.         
Agustí d'Hipona 

4.2    El problema fe-raó. L’escolàstica. Tomàs d'Aquino. 
4.3    Els intents de demostració de l'existència de Déu. 
4.4    La crisi de l’escolàstica: Guillem d’Ockham. 

  
BLOC 2. LA FILOSOFIA MODERNA: DESCARTES, HUME I KANT 
  
Unitats: 
  

5. El Renaixement i la modernitat filosòfica. El racionalisme: René          
DESCARTES 

  
    5.1   Ambient sociocultural del Renaixement. La nova ciència. 

         5.2   Un segle de crisi. Context històric del XVII. 
    5.3   Descartes: la passió pel mètode. La recerca del coneixement cert. 
    5.4   El mecanicisme cartesià. 
    5.5   La moral provisional. 
    5.6   Leibniz i Spinoza. 

  
6. L'empirisme: atendre a l'experiència. Locke, Berkeley i Hume 

  
   6.1   La constitució de l'empirisme. Locke i Berkeley. 
   6.2   Hume: un escèptic moderat. 
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   6.3   Crítica de la metafísica. 
   6.4   L'emotivisme moral. 

  
7. La raó il·lustrada: Immanuel KANT 

  
7.1    El Segle de les Llums. 
7.2    La culminació del pensament il·lustrat: Kant. 
7.3    El criticisme kantià. La teoria del coneixement. 
7.4    L’ús pràctic de la raó. La teoria moral kantiana. 
7.5    La finalitat de la història: la pau perpètua. 

  
BLOC 3. LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA: MARX I NIETZSCHE 
  
Unitats: 
  

8. La filosofia de la sospita (I). Karl MARX 
  

8.1    L’idealisme alemany del segle XIX. Hegelianisme i romanticisme. 
8.2    Marx: pensament marxià i marxisme. 
8.3    La filosofia com a praxi. 
8.4    L’alienació i les seves formes. 
8.5    El materialisme històric. 

  
  
9. La filosofia de la sospita (II). Friedrich NIETZSCHE 

  
     9.1   El vitalisme de Nietzsche. La visió tràgica de la vida. 
     9.2   La crítica de la cultura occidental. 
     9.3   Una constel·lació d'idees. 
     9.4   La relativitat del coneixement. 

  
10. La filosofia en el segle XX. Perspectives de la filosofia           
contemporània 

Un pensador espanyol: ORTEGA Y GASSET. 
  
10.1  Conseqüències de la tradició. Pensament. 
10.2  Un difícil segle XX. Història. 
10.3  L'arrel existencialista. Heidegger. 

           10.4  La filosofia espanyola: Ortega y Gasset. L’autor i el seu context.  
10.5  La racionalitat dialògica de Habermas. L’autor i el seu context. 
10.6  Habermas i la crítica de l’Escola de Frankfurt. 
  

  
Aspectes puntuals, com ara les escoles hel·lenístiques, la crisi de l’escolàstica            

o determinats aspectes de la unitat 9 (que pretenen reflexionar en darrer terme             
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sobre el sentit d’una història de la filosofia com la història de les idees que han                
configurat el pensar occidental i la situació de la filosofia actual) i en les quals               
no s’hi pot aprofundir, seran tractades si el desenvolupament del curs ho            
permet en la mesura que no defineixen elements essencials per a la            
comprensió dels autors que  marquen la pauta de desenvolupament. 
  
La proposta de temporalització, per a cada una de les unitats didàctiques, és             
orientativa i s’ajustarà a les necessitats de calendarització, de         
desenvolupament dels autors i de treball per part de l’alumnat. 
  
1. Els orígens de la filosofia: de la physis a la polis 
  
Objectius: 
 

● Reconèixer el problema del cosmos com a originari del pensament a            
Occident. 

● Comprendre la gènesi de la racionalitat a partir del mite en la civilització              
grega. 

● Contrastar les diverses explicacions presocràtiques sobre els principis        
de la natura. 

● Reconèixer el problema de l'objectivitat de l'ètica com a motiu originari           
del gir antropològic de la filosofia occidental a través dels textos del            
periode socràtic. 

● Relacionar el moviment sofístic amb la consolidació de la democràcia a           
Grècia. 

● Contrastar les solucions de la sofística i de Sòcrates amb el problema de             
l'ètica. 

● Valorar la vigència, en l'actualitat, de les posicions ètiques sofistes i           
socràtiques. 

  
  
Continguts: 
  
Conceptuals 
 

● Del mite al logos: Homer i Hesíode. 
● La primera filosofia: l'arkhé de la natura. 
● El model ontològic: Heràclit versus Parmènides. El model matemàtic:         

els Pitagòrics. El model físic: els pluralistes. 
● L'ambient sociocultural dels sofistes i Sòcrates. El segle V. Els sofistes,           

mestres del saber com a força pràctica. 
  
Procedimentals 
  

● Definició de natura, physis, arkhé, cosmos, monista, pluralista, essència,         
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àtom, nomos, sofista, relativisme, escepticisme, logos, intel·lectualisme       
moral, conducta moral, maièutica i ignorància. 

● Caracterització dels principals models presocràtics explicatius de la        
natura. 

● Contrastació de les semblances i les diferències entre els presocràtics. 
● Exposició de les conseqüències de la crítica sofística a l'objectivitat          

natural de la llei moral. 
● Caracterització de la fonamentació socràtica de l'ètica mitjançant        

l'objectivitat intel·lectual dels valors. 
  

Actitudinals 
  

● Interès per conèixer la dimensió filosòfica de la cultura grega. 
● Apropiació creativa de les preguntes originàries de la filosofia occidental. 
● Obertura a la reflexió ètica formalment filosòfica. 

 
 
Temporalització: 
  
Sis sessions durant el primer trimestre. 
 
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos. 
 
  
2. PLATÓ o els ideals polítics 
  
Objectius: 
  

● Reconèixer la certesa teòrica com a fonamentació de la justícia a           
través de l'ideal platònic del filòsof-rei. 

● Contrastar les semblances i les diferències del platonisme amb els          
seus antecedents i les seves influències posteriors principals. 

● Valorar la meditació dels textos platònics com l’“educació de l'ànima”. 
● Analitzar rigorosament els conceptes fonamentals del platonisme       

originari. 
● Apreciar la intel·lecció de les idees com a pauta regulativa de l'acció            

humana. 
● Valorar críticament les conseqüències jeràrquiques del platonisme. 
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Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● El projecte platònic: el filòsof-rei dels valors eterns. La formació del           
règim: l'educació de l'especialitat al servei de la República. 

● La fonamentació del règim: ètica, política i veritats absolutes. La teoria           
de les idees com la realitat veritable. 

● La teoria antropològica: la reencarnació de l'ànima. 
● La teoria del coneixement: el record o reminiscència del Bé com la            

graduació de l'intel·ligible. 
  
 Procedimentals 
  

● Identificació de la crisi de la democràcia atenesa com el motiu originari            
del pensament platònic. 

● Resum de la teoria política, la teoria de les idees i la teoria del              
coneixement de Plató. 

● Argumentació de la influència del coneixement en el concepte platònic          
d'home. 

● Formulació del concepte d'ànima a partir de la racionalitat com a           
propietat humana. 

● Identificació de l'opinió personal sobre l'Estat ideal i les característiques          
del bon governant. 

  

 Actitudinals 
  

● Valoració crítica d’allò en si mateix com l’horitzó intel·ligible de l'activitat           
humana. 

● Apropiació creativa de l'argumentació platònica d’allò en si mateix de les           
coses com a Idea exemplar. 

● Precisió en la definició dels termes platònics tradicionals. 
  
Temporalització: 
  
Dotze sessions, durant el primer trimestre. 
  
Proposta de pràctiques: 
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Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
  
 
3.- ARISTÒTIL o la recerca del saber científic. L’hel·lenisme. 
  
Objectius: 
  

● Contrastar les semblances i les diferències principals entre Plató i          
Aristòtil. 

● Redescobrir en els conceptes fonamentals d'Aristòtil la comprensió        
típicament occidental del món. 

● Analitzar rigorosament la graduació aristotèlica de la realitat quotidiana         
com a mitjà per expressar racionalment l'experiència humana. 

● Valorar la capacitat de la raó com a mitjà directiu per assolir la màxima              
felicitat mitjançant l'activitat teorètica. 

● Analitzar les novetats del pensament hel·lenístic respecte del problema         
ètic. 

● Redescobrir la vigència en l'actualitat dels criteris ètics de l'hel·lenisme. 
  
  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● El projecte aristotèlic: la revisió empírica del platonisme. 
● La Física com a filosofia de la natura. El concepte de causa i             

l’hilemorfisme. 
● Principis i classes de moviment. L'ordre de l'univers. 
● La teoria del coneixement: l'experiència intel·lectual. 
● La teoria ètica: la felicitat primera com a virtut contemplativa. La teoria            

política: el Bé comú. 
● Moviments filosòfics de l'hel·lenisme: la preeminència de la felicitat com          

a tranquil·litat de l'esperit. 
  
Procedimentals 
  

● Caracterització del context sociocultural d'Aristòtil. 
● Treball comparatiu sobre les semblances i les diferències principals en la           

teoria del coneixement de Plató i d’Aristòtil. 
● Argumentació sobre la subordinació de l'ètica a la política com a ciència            
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pràctica primera. 
● Identificació de l'opinió personal sobre la millor forma d'organització         

política. 
● Anàlisi comparativa de la funció moral del desig natural en els estoics i             

els epicuris. 
  

Actitudinals 
  

● Recreació intel·lectual dels conceptes fonamentals de l'aristotelisme       
tradicional. 

● Tolerància respecte de les diverses formes de govern fundades en el Bé            
comú. 

● Rigor en la diferenciació de les diferents solucions hel·lenístiques al          
problema de la felicitat. 

  
Temporalització: 
  
Quinze sessions, durant el primer trimestre. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
 
  
4.- La filosofia medieval. Sota el signe de la religió 
  
Objectius: 
  

● Seleccionar la informació sobre el pensament cristià per debatre les          
relacions entre fe i raó. 

● Valorar la fonamentació agustiniana del coneixement humà com a         
possibilitat de certesa. 

● Contextualitzar la filosofia medieval com a instrument al servei de la           
Teologia. 

● Distingir l'evolució de la filosofia grega a través de l'escolàstica medieval. 
● Analitzar l'evolució dels conceptes filosòfics tradicionals a través de les          

reflexions teològiques de Sant Tomàs. 
● Interpretar l'evolució de l'escolàstica en els segles XIII i XIV en relació            

amb l'auge i el declivi de la primacia de l'Església. 
● Distingir la crítica de la metafísica d'Ockham com a radicalització del           

problema del coneixement determinant dels punts de partida        
epistemològics de la modernitat. 
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Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● La dimensió sociocultural del cristianisme inicial; de religió perseguida a          
religió oficial. 

● L'elaboració d'un pensament cristià: les bases de la religió en la filosofia            
de la Veritat com a felicitat. 

● L'escolàstica àrab (Avicenna i Averrois) i l'escolàstica jueva:        
Maimònides. 

● Sant Tomàs d’Aquino: la síntesi metafísica aristotelicocristiana. 
● La teologia natural: la demostració a posteriori de l'existència de Déu,           

fonamentació humana de la doctrina sagrada. 
● La fallida de l'escolàstica: el segle XIV: la crisi del Papat, l'Imperi i la              

Universitat de París. La política: autonomia dels dos poders. 
  

Procedimentals 
 
 

● Anàlisi comparativa dels conceptes d'història i creació en el pensament          
grec i en el cristià. 

● Anàlisi dels aspectes aristotèlics dels filòsofs àrabs i jueus. 
● Anàlisi de les relacions entre fe i raó segons Sant Tomàs. 
● Anàlisi de les cinc vies tomistes, que demostren l'existència de Déu. 
● Anàlisi de les conseqüències del contingentisme absolut d'Ockham. 
  

Actitudinals 
  

● Actitud crítica pel que fa a la religiositat dogmàtica. 
● Actitud crítica en les relacions entre fe i raó. 
● Precisió conceptual en els elements filosòfics de la crítica a la metafísica            

d'Ockham. 
  

Temporalització: 
  
Quatre sessions durant el primer trimestre i la resta a inicis del segon. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Recerca d'informació. 
  
  
5.- El Renaixement i la modernitat filosòfica. El racionalisme: DESCARTES 
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Objectius: 
  

● Distingir la problemàtica de la ciència moderna com una filosofia nova de            
la naturalesa. 

● Relacionar el pensament renaixentista amb el gir antropocèntric        
sociopolític i cultural. 

● Assumir l'emancipació moderna de la raó humana com a formació de la            
crítica. 

● Distingir el problema del mètode com a ús crític del coneixement humà. 
● Advertir les novetats radicals del racionalisme respecte de la filosofia          

tradicional. 
● Delimitar la influència del racionalisme en la interpretació del pensament          

occidental tradicional. 
  

Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● Ambient sociocultural del Renaixement: antropocentrisme, domini de la        
naturalesa, emancipació de l'Estat. Reforma i Contrarreforma. 

● La Ciència moderna: Copèrnic, Kepler i Galileu. 
● La Teoria política moderna: Maquiavel, i les utopies. 
● Ambient sociocultural del segle XVII. 
● Descartes: el racionalisme metòdic. Descartes i la seva idea del saber. 
● La física cartesiana: el mecanicisme geomètric. La moral provisional. 
● L'herència del cartesianisme. Spinoza: el panteisme de la naturalesa.         

Leibniz: l'harmonia preestablerta. 
  

Procedimentals 
  

● Anàlisi de l'argumentació metafísica cartesiana. 
● Definició dels termes: claredat, distinció, intuïció, deducció, dubte        

metòdic, substància pensant, substància extensa, innat, mecanicisme,       
qualitats primàries i secundàries, substància, atribut, emocions actives,        
harmonia preestablerta, veritats de fet, veritats de raó, principi de raó           
suficient. 

● Valoració del concepte de llibertat de Spinoza. 
  

Actitudinals 
  

● Valoració crítica del concepte racionalista de raó. 
● Valoració de la raó com a capacitat humana de certeses imparcials. 
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● Recreació de la crítica empirista a la metafísica. 
  
Temporalització: 
  
Nou sessions, durant el segon trimestre. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
 
  
6.- L'empirisme: atendre l'experiència. Locke i Hume 
  
Objectius: 
  

● Entendre l'empirisme anglès com a alternativa al racionalisme innatista         
cartesià en la qüestió de l'origen i límits del coneixement, procedent i            
limitat a l'experiència sensible. 

● Analitzar l'empirisme del sentit comú de Locke a partir de la seva            
negació de les idees innates. 

● Introduir l'empirisme radical de Hume a partir de la qüestió de l'origen i             
tipus de les idees i del coneixement. 

● Analitzar la crítica de Hume a les idees metafísiques de definició           
general, substància i causalitat. 

● Distingir la moral de Hume com a emotivisme fora dels límits de la raó. 
  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● Introducció a l'empirisme com a crítica contrària al racionalisme cartesià          
a partir de la negació de les idees innates procedents únicament de            
l'experiència sensible. 

● Anàlisi de l'empirisme del sentit comú de Locke a partir de la tipologia i              
origen de les idees. 

● Anàlisi de la crítica a les idees metafísiques de Hume: les definicions            
generals, la substància i la causalitat. 

● Valoració de les conseqüències escèptiques de la crítica de Hume,          
segons la seva reducció de tota certesa a creença que és un hàbit             
procedent del costum. 

● Distinció de la moral de Hume com a emotivisme moral. 
  
Procedimentals 
  

● Identificació de fets rellevants per al canvi de mentalitat que significa           
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l'empirisme. 
● Relació entre els plantejaments de Locke i Hume. 
● Distinció de les teories polítiques associades a l'empirisme. 

  

 Actitudinals 
  

● Interès per l'escepticisme com a actitud filosòfica. 
● Anàlisi crítica de l'empirisme anglès. 
● Anàlisi rigorosa de la polèmica entre absolutisme i liberalisme. 

  
  
Temporalització: 
  
Vuit sessions, durant el segon trimestre. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
 
  
7.- La raó il·lustrada: Immanuel KANT 
  
Objectius: 
 

● Valorar les semblances i les diferències del concepte de contracte social           
en Hobbes, Spinoza, Locke i Rousseau. 

● Assumir el caràcter social de l'ésser humà i la necessitat de regular les             
seves relacions socials en un sistema polític. 

● Relacionar el pensament de Kant amb la il·lustració. Caracteritzar les          
idees il·lustrades de Voltaire i Montesquieu. 

● Assumir la crítica de la raó pura com a recreació del problema crític del              
coneixement. 

● Valorar la possibilitat kantiana d'una ètica fonamentada en la llibertat          
incondicionada i les seves conseqüències sobre la política. 

  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● El dret natural i el dret positiu com a resultat de la naturalesa social de               
l'ésser humà. 

● Ambient sociocultural: la Il·lustració. 
● Kant i la crítica còsmica de la metafísica segons els interessos de la raó              
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humana. 
● El coneixement en la Crítica de la raó pura (l'experiència humana com a             

coneixement a priori, la unitat sintètica de tota combinació). 
● L'ús pràctic de la raó. (La satisfacció moral de la sistemàtica racional:            

l'imperatiu categòric.) 
● El final de la història: la pau perpètua. 

  
Procedimentals 
  

● Estudi de la influència del context històric en la formació dels sistemes i             
les teories polítiques. 

● Definició del contracte social en les seves múltiples accepcions. 
● Documentació sobre la revolució francesa, la il·lustració i        

l'enciclopedisme. 
● Esquema del procés del coneixement segons Kant. 
● Distinció de les característiques fonamentals de l'ètica kantiana. 
● Anàlisi de les relacions entre coneixement, moral i història en Kant. 
● Comparació del valor de l'experiència segons Hume i Kant. 

  

Actitudinals 
  

● Actitud crítica amb les posicions polítiques o socials totalitàries o          
intolerants. 

● Exercici de l'actitud crítica a través de Kant. 
● Precisió en la definició de la terminologia kantiana. 

  
Temporalització: 
  
Quinze sessions, durant el segon trimestre. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
 
  
8.- La filosofia de la sospita (1). Karl MARX 
  
Objectius: 
  

● Apreciar l'esforç de la dialèctica hegeliana per interpretar la raó com a            
sentit de la realitat. 

● Contextualitzar l'evolució de la dialèctica en Marx a partir del seu context            
social. 
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● Distingir la interpretació marxista de la praxi com activitat econòmica          
transformadora de la societat. 

● Analitzar la vigència de l'economia com a interpretació de la realitat. 
● Advertir les diverses possibilitats d'alienació humana. 

  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● El context sociocultural: el romanticisme i les revolucions burgeses. 
● Hegel i la raó com allò absolut. 
● Marx i la primacia de l'economia. 
● La dialèctica i l'alienació. 
● El materialisme històric. 

  
 Procedimentals 
  

● Explicació de la dialèctica hegeliana. 
● Resum del concepte d'ideologia. Anàlisi del concepte marxista        

d'alienació. 
● Definició dels termes: burgesia, proletariat, capitalisme industrial, sufragi        

universal, classe social, lluita de classes, manera de producció, relacions          
de producció, prehistòria, consciència de classe, dictadura del        
proletariat, societat comunista. 

● Anàlisi de la dimensió filosòfica del pensament de Marx. 
● Valoració de la interpretació dialèctica de la història segons Marx. 

  

  

 Actitudinals 
  

● Comprensió del paper que els valors de llibertat i igualtat desenvolupen           
en la nostra actual societat. 

● Recreació del concepte d'alienació. 
● Rigor en la distinció de la dimensió filosòfica del pensament marxista. 
● Conscienciació de l'acció com a responsabilitat solidària. 

  
Temporalització: 
  
Vuit sessions, acabant el segon trimestre i començant el tercer. 
  
Proposta de pràctiques: 
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Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
  
9.- La filosofia de la sospita (2). Friedrich NIETZSCHE 
  
Objectius: 
  

● Advertir la problemàtica de la racionalitat com a nihilisme. 
● Comprendre el vitalisme de Nietzsche a través del seu concepte de vida            

com a voluntat de poder en l'afirmació de si mateixa. 
● Analitzar la genealogia nietzscheana dels conceptes i valors com a          

productes derivats de la voluntat de poder de l'home feble, assegurador           
de si mateix. 

● Distingir en Nietzsche els diversos aspectes decadents de la cultura          
occidental. 

● Precisar la transmutació de sentit dels conceptes tradicionals de la          
filosofia en Nietzsche. 

● Valorar els conceptes nietzscheans de la mort de Déu i de l'Etern retorn. 
  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● Ambient sociocultural, segona meitat del segle XIX. 
● Nietzsche, la filosofia del martell. 
● La interpretació de les figures d'Apol·lo i Dionís segons Nietzsche. 
● Consideració de la crítica de Nietzsche al coneixement de la veritat com            

a mentida vitalment feble que s'oblida que ho és. 
  
Procedimentals 
  

● Anàlisi de la transmutació dels valors de Nietzsche com a superació del            
nihilisme occidental. 

● Definició de: apol·lini, dionisíac, intuïció, genealogia, mort de Déu,         
superhome, voluntat de poder, retorn etern. 

● Resum de la crítica de Nietzsche a la filosofia, la religió i la moral 
● Valoració personal de la mort de Déu. Opinió sobre el superhome. 

  

Actitudinals 
  

● Curiositat per la filosofia de la sospita sobre la consciència com a            
realitat. 

● Actitud crítica davant la primacia racionalista de la cultura occidental. 
● Recreació intel·lectual de la crítica a la cultura occidental en Nietzsche. 
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● Imparcialitat davant les versions polítiques de Nietzsche. 
  
Temporalització: 
  
Nou sessions durant la tercera avaluació. 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
  
10.- La filosofia en el segle XX. Perspectives de la filosofia contemporània.            

Un pensador espanyol: 
  
Objectius: 
  

● Comprendre la situació problemàtica i diversa de la filosofia en el segle            
XX a la llum de la seva història i pensar els escenaris possibles al segle               
XXI. 

● Advertir el problema, després de la primera meitat del segle XX, del            
progrés de la racionalitat instrumental com a anihilació de l'ésser humà. 

● Distingir les aportacions de l'Escola de Frankfurt a la Teoria crítica de la             
racionalitat il·lustrada de caràcter instrumental. 

● L’anàlisi social de Ortega y Gasset i la seva relaciona amb les postures             
filosòfiques com el realisme, el racionalisme, el vitalisme o         
l’existencialisme, entre altres. 

● Comprendre les conseqüències antropològiques de l'estructuralisme      
com a possible dissolució del subjecte. 

● Entendre la condició postmoderna com a crisi dels metarelats de          
fonamentació del saber segons el progrés històric emancipador de la          
humanitat i les conseqüències antropològiques de l'estructuralisme com        
a possible dissolució del subjecte. 

  
Continguts: 
  
Conceptuals 
  

● Conseqüències de la filosofia de la sospita sobre la cultura occidental. 
● Corrents filosòfics del segle XX. 
● Principals esdeveniments històrics. 

  
Procedimentals 
  

● Comprensió de textos fonamentals dels corrents més representatius. 
  

MD020226 r1  -  Pàg. 18/36 

https://iesinca.cat/?page_id=12


   Joan Miró, 22 07300 Inca 
     Tel. 971 881710-11 
     Codi de centre: 07015835 
     https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
 

Actitudinals 
  

● Interès per conèixer la dimensió filosòfica de la nostra cultura. 
● Obertura al discurs filosòfic, independentment de la formació de         

cadascú. 
  
Temporalització: 
  
Vuit sessions, a final de curs 
  
Proposta de pràctiques: 
  
Comentari de textos, recerca d'informació i reflexions personals. 
  
  
4. Temporalització 
  
Els autors triats per a una visió més profunda són: Plató, Aristòtil, R.Descartes,             
D. Hume,  I. Kant, K. Marx i F. Nietzsche. 
  
1a avaluació: unitats didàctiques 1, 2, 3, 4. 
2a avaluació: unitats didàctiques 5, 6, 7. 
3a avaluació: unitats didàctiques 8, 9, 10. 
  
5. Enfocaments metodològics 
 
 
Donada la situació d´excepcionalidad provocada per la pandèmia de la COVID,           
enguany s´impartiran, els dies que no assisteixen al centre, les sessions al grup             
de B2B mitjançant la plataforma Google Meet. Encara això, la metodologia i            
avaluació d´aquest grup seran les establertes en aquest document. 
Les classes consistiran bàsicament en classes orals, lectura i comentari de           
textos escollits. Completaran aquest treball les explicacions orientadores del         
professor. S’estimularà la participació del alumnes en la classe proposant          
exercicis sobre els textos que podran ser comentaris orals o escrits, mapes            
conceptuals, esquemes de text, anàlisi semàntica de termes, opinions         
raonades sobre les qüestions a debatre, etc. La metodologia més usada serà,            
doncs, la clàssica (lectura, diàleg, explicació professor i preguntes per fer           
pensar, redaccions, comentaris de text, etc.) 

  
El procediment per a què l'alumne assoleixi els coneixements necessaris, així           
com les habilitats i capacitats previstes en la programació, es durà a terme             
mitjançant un procés encaminat a què l'alumne assimili una sèrie de conceptes            
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que després puguin ajudar-lo en la realització de les pràctiques previstes           
(lectura i comentaris de textos filosòfics, discursos racionals, etc.) i en           
l'actualització dels seus coneixements a altres situacions o discursos. 

  
Una altra finalitat seria que l'alumne desenvolupi la capacitat de treball           
individual i col·lectiu. Es controlarà i avaluarà el treball individual de cada            
alumne especialment mitjançant els comentaris de text escrits i orals. 
  
L’exposició a l’aula del pensament dels autors, articulada entorn a la recreació            
dels processos de pensament que es donen en la història de les idees             
occidental, la lectura comentada de textos en grup i el treball individual dels             
alumnes, de processament de les diferents fonts d’informació que maneja, la           
lectura de textos i la realització de comentaris escrits, constitueixen la forma            
més apropiada de treball filosòfic a partir de la història de la pròpia filosofia. 
 

Per altra part, per adaptar l’assignatura a la situació de semipresencialitat, des            
del primer dia es facilitarà el codi de l’aula classroom de la matèria, on s’hi               
detallaran els materials i les activitats que funcionaran com a eix vertebrador de             
les classes.  
Si eventualment es considera necessari per part de la professora la realització            
d'una sessió via Meet, es convocarà a aquells alumnes que durant aquesta            
sessió no es trobin en el centre. La pràctica habitual serà la de fer tasques a                
través del Classroom, de tal manera que la part pràctica poden dur-la a terme              
des de casa. En les sessions presencials prevaldrà abans de res l'atenció            
individualitzada dels alumnes mitjançant la correcció individualitzada o grupal         
de les tasques realitzades a través del classroom, resolució de dubtes i            
l´explicació dels continguts pertinents. 
 
Altres enfocaments metodològics són: 
  
  

Metodologies actives Utilitzo les marcades amb una x 
 

Treball cooperatiu: 
- Estructures  
- Dinàmiques  
- Quadern d’equip 

X 

Treball per projectes  

Gamificació (especifica quina) Jocs de taula, Cerebriti 

Tasques enriquides  
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Rutines de pensament Visual thinking, metacognició, padlet, 
creately  

Aprenentatge basat en problemes, 
reptes  

X 

Flipped Classroom  X 

Altres (especifica)  Meet 
 
  

  
  

6. Avaluació 
  
En la planificació d’aquest curs, pel fet de ser terminal de l’etapa del batxillerat,              
s’ha de tenir present més que mai que l’avaluació no és només un judici              
valoratiu que es fa sobre cada alumne i que s’expressa a través d’una             
qualificació. L’avaluació és quelcom més complex que forma part del procés           
global d’ensenyament i aprenentatge i que consisteix en la recollida i utilització            
d’informacions adequades i fiables per formular judicis que permetin prendre          
decisions per millorar la qualitat de l’educació. L’avaluació, en aquest sentit, ha            
de ser formativa i no s’ha de centrar exclusivament a jutjar els resultats             
obtinguts per l’alumnat, sinó que ha de valorar també els processos           
d’aprenentatge, l’adequació dels continguts, l’adaptació del currículum en les         
programacions d’aula i la pròpia pràctica docent, amb la finalitat d’introduir-hi, si            
cal, les oportunes correccions. Tampoc no es pot reduir a considerar només la             
comprensió dels conceptes i el coneixement de fets sinó que, prenent com a             
referència els criteris d’avaluació estipulats tot seguit, hauria de tenir en compte            
també el domini dels procediments i l’adopció d’actituds i valors aplicant           
tècniques d’avaluació diversos. 
La precisió, indispensable, no ha de ser incompatible amb el marge de llibertat             
necessari per respondre d’una manera divergent a qüestions filosòfiques de les           
quals se sap que no hi ha una única resposta. Aquesta llibertat és especialment              
indispensable en els exercicis de dissertació i de comentari de text on, a més              
d’un coneixement dels continguts conceptuals i d’un cert domini dels          
procediments d’anàlisi textual, és fonamental que l’alumnat expressi amb el seu           
propi estil i amb la seqüència discursiva que consideri més oportuna la pròpia             
reflexió sobre un tema o un text. 
Tot i que no es poden menysprear els instruments per aconseguir una mesura             
objectiva del treball escolar, cal tenir present que els objectius i els tipus de              
continguts que es pretenen ensenyar en filosofia exigeixen unes altres          
tècniques que són igualment vàlides. Efectivament, la major part dels objectius           
d’aquesta matèria són de tipus expressiu i la seva consecució no pot ser             
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avaluada de la mateixa manera que els objectius instructius que especifiquen el            
tipus de conducta que s’espera de l’alumnat després d’una o més activitats            
d’aprenentatge. En els objectius expressius, com són, per exemple, interpretar          
el significat de l’al·legoria platònica de la caverna, examinar i valorar les regles             
del mètode de Descartes, raonar sobre l’abast de l’imperatiu categòric de Kant,            
comentar un text o discutir allò que té d’interessant per a la comprensió d’un              
problema filosòfic del passat o del present... 
  
  
6.1. Criteris d'avaluació 
 
1.Llegir, analitzar i comentar textos filosòfics breus, determinant el tema tractat,           
identificant el problema plantejat, explicant les idees principals o la tesi           
sostinguda, analitzant l’estructura lògica i retòrica del discurs, i situant el text            
dins del context corresponent. 
  
2.Interpretar el sentit dels textos filosòfics relacionant-los amb el conjunt de           
l’obra de l’autor, comparant-lo amb el pensament d’altres autors, i situar-los, en            
qualsevol cas, en el pertinent context històric. 
  
3.Identificar els supòsits implícits que sustenten els textos i valorar la           
consistència dels seus arguments i conclusions, com també la vigència de les            
seves aportacions en l’actualitat. 
  
4.Confeccionar un vocabulari bàsic a partir de la lectura de textos, la recerca             
del significat dels termes i la definició dels conceptes tenint en compte el             
context en què s’usen. 
  
5.Realitzar activitats de documentació sobre diversos aspectes de la història          
del pensament i organitzar la informació obtinguda en fitxes, arxius o quadern,            
amb esquemes o diagrames, mapes conceptuals o quadres cronològics, etc.,          
per tal de preparar i confeccionar treballs posteriors. 
  
6.Exposar oralment o per escrit el pensament dels autors estudiats així com la             
relació entre el pensament filosòfic d’aquests autors i les pròpies idees sobre            
qüestions d’actualitat tractades per diferents mitjans de comunicació: premsa,         
revistes, televisió, cinema, Internet, etc. 
  
7.Reflexionar sobre qüestions filosòfiques que suscitin l’interès de l’alumnat         
aportant el seu punt de vista i establint relacions significatives amb altres            
posicions sostingudes al llarg de la història de la filosofia. 
  
8.Relacionar les qüestions filosòfiques estudiades amb les condicions        
històriques, socials i culturals en les quals sorgiren i amb els problemes            
coetanis als quals intentaren donar resposta. 
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9.Ordenar i situar cronològicament les diverses teories filosòfiques analitzades         
en el desenvolupament dels nuclis i en l’estudi dels textos, relacionant-les unes            
amb altres. 
  
10.Reconèixer i repudiar les conceptualitzacions de caràcter excloent i         
discriminatori, com l’esclavisme, l’androcentrisme i l’etnocentrisme, que       
apareixen eventualment en els discursos filosòfics de diferents èpoques, i          
valorar positivament els intents de superar-les. 
  
11.Criticar la pròpia concepció del món descobrint la seva supeditació a           
determinats factors històrics, polítics, socials i culturals, i les assumpcions          
implícites que la condicionen. 
  
12.Apreciar la capacitat de la raó per formular explicacions temptatives de la            
realitat, i en particular de la societat i per orientar l’acció humana individual i              
col·lectiva a través del coneixement i l’anàlisi de les principals teories ètiques i             
de les diverses teories de la societat, l’Estat i la ciutadania elaborades al llarg              
de la història, i consolidar la pròpia competència social i ciutadana com a             
resultat dels compromisos cívics assumits a partir de la reflexió ètica. 
  
13.Que l’alumne s’expressi amb un català propi del nivell educatiu tant oral com             
escrit. 
  
Criteri d'avaluació (i bloc    
continguts) 

Competènc
ia 

Subcompetèn
cia 

Dimensió 

1. Llegir, analitzar i    
comentar textos filosòfics   
breus... (Tots els blocs) 
  
2. Interpretar el sentit dels     
textos filosòfics  
relacionant-los amb el   
conjunt de l’obra de l’autor,     
comparant-lo...... (Tots els   
blocs) 
  
  
3. Identificar els supòsits    
implícits que sustenten els    
textos i valorar la    

Lingüística 
  

Comunicatives 
Discursives 

Distingir la  
informació 
rellevant de la no    
rellevant i les   
informacions 
implícites en els   
textos que  
s'escolten i en els    
que es llegeixen 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Discursives 

Generar idees 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Discursives 

Donar coherència i   
cohesió al discurs 
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consistència dels seus   
arguments i conclusions,   
com també la vigència de     
les seves aportacions en    
l’actualitat.... (Tots els   
blocs) 
  
  

Lingüística 
  

Comunicatives 
Funcionals 

Comprendre, 
interpretar i  
representar la  
realitat a partir de    
textos orals i   
escrits 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Lingüístiques 

Utilitzar un  
vocabulari prou  
ampli per  
expressar-se 
oralment i per   
escrit amb  
propietat i precisió   
en situacions  
concretes 

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci
a digital 

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Organitzar la  
informació, 
relacionar-la 
analitzar-la, 
sintetitzar-la i fer   
inferències i  
deduccions de  
diferent nivell de   
complexitat 

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci
a digital 

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Comprendre la  
informació, 
analitzar-la de  
forma crítica i   
reflexiva i  
integrar-la en els   
esquemes previs  
de coneixement 

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Generar 
produccions 
responsables i  
creatives 
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a digital 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Desenvolupar 
estratègies que  
facilitin la  
comprensió, 
l’expressió, 
l’atenció, la  
concentració, la  
memorització, el  
raonament i la   
motivació 
  

Social i  
Ciutadana 

Comprendre la  
realitat social 

Reflexionar sobre  
els fets i els    
problemes socials i   
històrics de forma   
global i crítica 

4. Confeccionar un   
vocabulari bàsic a partir de     
la lectura de textos, la     
recerca del significat dels    
termes i la definició dels     
conceptes tenint en compte    
el context en què s’usen.     
(Tots els blocs) 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Lingüístiques 

Utilitzar un  
vocabulari prou  
ampli per  
expressar-se 
oralment i per   
escrit amb  
propietat i precisió   
en situacions  
concretes 

5. Realitzar activitats de    
documentació sobre  
diversos aspectes de la    
història del pensament i    
organitzar la informació   
obtinguda en fitxes, arxius    
o quadern, amb esquemes    
o diagrames, mapes   
conceptuals o quadres   
cronològics, etc., per tal de     

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci
a digital 

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Organitzar la  
informació, 
relacionar-la 
analitzar-la, 
sintetitzar-la i fer   
inferències i  
deduccions de  
diferent nivell de   
complexitat 
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preparar i confeccionar   
treballs posteriors. (Tots   
els blocs) 
  
6. Exposar oralment o per     
escrit el pensament dels    
autors estudiats així com la     
relació entre el pensament    
filosòfic d’aquests autors i    
les pròpies idees sobre    
qüestions d’actualitat  
tractades per diferents   
mitjans de comunicació:   
premsa, revistes, televisió,   
cinema, Internet, etc.(Tots   
els blocs) 
  
  

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci
a digital 

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Comprendre la  
informació, 
analitzar-la de  
forma crítica i   
reflexiva i  
integrar-la en els   
esquemes previs  
de coneixement 

Tractament 
de la  
Informació i  
Competènci
a digital 

Transformar la  
informació en  
coneixement 

Generar 
produccions 
responsables i  
creatives 

Autonomia i  
Iniciativa 
personal 

Adquirir i  
aplicar valors i   
actituds 

Ser conscient de la    
necessitat d'actuar  
amb creativitat,  
responsabilitat i  
perseverança i de   
demorar la  
necessitat de  
satisfacció 
immediata 

Aprendre a  
aprendre 
  

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Utilitzar diverses  
habilitats per  
obtenir informació i   
transformar-la en  
coneixement propi 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Identificar i  
manejar la  
diversitat de  
respostes 
possibles davant  
una mateixa  
situació o  
problema 

MD020226 r1  -  Pàg. 26/36 

https://iesinca.cat/?page_id=12


   Joan Miró, 22 07300 Inca 
     Tel. 971 881710-11 
     Codi de centre: 07015835 
     https://iesinca.cat/?page_id=12 
 
 

7. Reflexionar sobre   
qüestions filosòfiques que   
suscitin l’interès de   
l’alumnat aportant el seu    
punt de vista i establint     
relacions significatives amb   
altres posicions  
sostingudes al llarg de la     
història de la filosofia.(Tots    
els blocs) 
  
8. Relacionar les qüestions    
filosòfiques estudiades  
amb les condicions   
històriques, socials i   
culturals en les quals    
sorgeixen i amb els    
problemes coetanis als   
quals volgueren donar   
resposta.(Tots els blocs) 
  
9. Ordenar i situar    
cronològicament les  
diverses teories  
filosòfiques analitzades en   
el desenvolupament dels   
nuclis i en l’estudi dels     
textos, relacionant-les unes   
amb altres. (Tots els blocs) 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Discursives 

Generar idees 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Discursives 

Donar coherència i   
cohesió al discurs 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Lingüístiques 

Utilitzar un  
vocabulari prou  
ampli per  
expressar-se 
oralment i per   
escrit amb  
propietat i precisió   
en situacions  
concretes 

Lingüística 
  

Comunicatives 
Lingüístiques 

Emprar recursos  
per aconseguir  
produccions 
correctes i qualitat   
estètica en  
l'expressió 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Desenvolupar 
estratègies que  
facilitin la  
comprensió, 
l’expressió, 
l’atenció, la  
concentració, la  
memorització, el  
raonament i la   
motivació 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Desenvolupar 
hàbits d’esforç i   
responsabilitat en  
la feina 
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Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Emprar les  
estratègies 
d’aprenentatge i  
d’estudi de manera   
cada cop més   
autònoma 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Utilitzar diverses  
habilitats per  
obtenir informació i   
transformar-la en  
coneixement propi 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Mostrar curiositat  
per plantejar-se  
interrogants 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Identificar i  
manejar la  
diversitat de  
respostes 
possibles davant  
una mateixa  
situació o  
problema 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Aplicar els nous   
coneixements i  
capacitats a  
situacions 
semblants i  
contextos diversos 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Generalitzar i  
extrapolar 
aprenentatges 

Aprendre a  
aprendre 

Adquirir 
autonomia en  
l'aprenentatge 

Ser capaç  
d’autoavaluar-se i  
d’autoregular-se 
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Social i  
Ciutadana 

Comprendre la  
realitat social 

Tenir consciència  
de l’existència de   
distintes 
perspectives per  
analitzar la realitat   
històrica i social   
del món, la seva    
evolució, les seves   
fites i els seus    
problemes 

Autonomia i  
Iniciativa 
personal 

Adquirir i  
aplicar valors i   
actituds 
personals 

Adquirir confiança  
en un mateix i    
autoestima 

10. Reconèixer i repudiar    
les conceptualitzacions de   
caràcter excloent i   
discriminatori, com  
l’esclavisme, 
l’androcentrisme i  
l’etnocentrisme, que  
apareixen eventualment en   
els discursos filosòfics de    
diferents èpoques, i valorar    
positivament els intents de    
superar-les. 
(Tots els blocs) 
  
11. Criticar la pròpia    
concepció del món   
descobrint la seva   
supeditació a determinats   
factors històrics, polítics,   
socials i culturals, i les     
assumpcions implícites que   
la condicionen.(Tots els   
blocs) 

Social i  
Ciutadana 

Comprendre la  
realitat social 

Reflexionar sobre  
els fets i els    
problemes socials i   
històrics de forma   
global i crítica 

Social i  
Ciutadana 

Comprendre la  
realitat social 

Entendre els drets   
de les societats   
actuals, la creixent   
pluralitat i el seu    
caràcter evolutiu 

Social i  
Ciutadana 

Comprendre la  
realitat social 

Tenir consciència  
de l’existència de   
distintes 
perspectives per  
analitzar la realitat   
històrica i social   
del món, la seva    
evolució, les seves   
fites i els seus    
problemes 
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12. Apreciar la capacitat de     
la raó per formular    
explicacions temptatives de   
la realitat, i en particular de      
la societat i per orientar     
l’acció humana individual i    
col·lectiva a través del    
coneixement i l’anàlisi de    
les principals teories   
ètiques i de les diverses     
teories de la societat,    
l’Estat i la ciutadania    
elaborades al llarg de la     
història, i consolidar la    
pròpia competència social i    
ciutadana com a resultat    
dels compromisos cívics   
assumits a partir de la     
reflexió ètica. 
(Tots els blocs) 
  

Social i  
Ciutadana 

Utilitzar el judici   
ètic per prendre   
decisions 

Ser conscient dels   
valors de l’entorn,   
avaluar-los i  
reconstruir-los de  
forma afectiva i   
racionalment per  
crear un sistema   
de valors propi 

Social i  
Ciutadana 

Utilitzar el judici   
ètic per prendre   
decisions 

Tenir consciència  
dels propis  
pensaments, 
valors, sentiments,  
emocions i  
accions, 
controlar-los i  
autoregular-los 

Social i  
Ciutadana 

Utilitzar el judici   
ètic per prendre   
decisions 

Construir un  
sistema de valors   
propis i  
comportar-se amb  
coherència amb ell   
per enfrontar-se a   
una decisió o un    
conflicte 

Social i  
Ciutadana 

Utilitzar el judici   
ètic per prendre   
decisions 

Entendre que les   
posicions 
personals no són   
ètiques si no estan    
basades en el   
respecte als  
principis i valors   
universals 
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Social i  
Ciutadana 

Conèixer i  
comprendre els  
trets i valors del    
sistema 
democràtic 

Conèixer i  
comprendre els  
valors en què es    
fonamenten els  
estats i les   
societats 
democràtiques, els  
seus fonaments,  
modes 
d’organitzar-se i el   
seu funcionament 

Social i  
Ciutadana 

Conèixer i  
comprendre els  
trets i valors del    
sistema 
democràtic 

Reflexionar 
críticament sobre  
els conceptes de   
democràcia, 
llibertat, igualtat,  
solidaritat, 
corresponsabilitat, 
participació i  
ciutadania 

Social i  
Ciutadana 

Conèixer i  
comprendre els  
trets i valors del    
sistema 
democràtic 

Mostrar un  
comportament 
coherent amb els   
valors democràtics 

  
Continguts mínims 
 

● Definició i ús correcte dels termes filosòfics dels autors i els que            
apareixen  en els textos. 

● Coneixement de les teories fonamentals de cada un dels autors          
estudiats en relació a: 1) la teoria de la realitat, 2) la teoria del              
coneixement, 3) la teoria antropològica i/o 4) la teoria política (amb les            
particularitats del sistema filosòfic de cada un d’ells).. 

● Capacitat de fer un comentari de text, tenint en compte els següents            
punts: 

- Contextualització històrica-filosòfica dins l’època de l’autor i de        
l’obra. 

- Comprensió del text i la seva estructuració que inclogui les parts           
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i/o idees més rellevants del text explicant-les, citant-les i         
comentant-les. Explicar conceptes i/o expressions del text. 

- Relacionar un terme o idea del text amb un altre concepte o idea             
d’un altre autor o autors. 

- Conclusió pròpia i raonada del text i pròpia de l’alumne. 
● Ordre lògic en el desenvolupament de l’exposició discursiva (s’han         

d’evitar reiteracions, contradiccions, etc.), precisió en l’explicació. 
● Claredat d’idees, reconeixement de la capacitat crítica i creativa de          

l’alumne. Els alumnes hauran de cenyir-se al tema segons la formulació           
de les preguntes. L’explicació s’haurà d’ajustar al sentit del text. 

● Correcta utilització de l’ortografia i de la sintaxi i un nivell literari. 
● Realització i superació de tots els controls amb una nota igual o superior             

a cinc. 
  
6.2. Procediments d'avaluació 
 
 
Hi ha dos processos que cal avaluar: per una banda, l’evolució de la             
comprensió col·lectiva dels autors exposats; i per altra, el nivell d’assoliment de            
cada un dels alumnes dels continguts de la matèria. 
  
En el primer cas, l’exposició dialogada del professor i el comentari en grup de              
textos serveixen per pautar el ritme de treball a l’aula. 
  
En el segon cas tenim tres eines fonamentals: 
   -  els comentaris de text escrits, 
   -  les proves escrites d’avaluació, 

- la recerca d'informació i les dissertacions sobre qüestions d’actualitat           
relacionades amb els temes tractats. 
  
Es realitzaran, com a mínim, dos controls per trimestre. Si l'alumne ha faltat a              
alguna de les classes anteriors del mateix dia del control perdrà el dret a fer-lo               
aquest dia però si ho justifica per mitjà d'algun document legal (ex: metge,             
jutge, policia) el professorat li assignarà un altre dia, que també estarà sotmès             
a aquesta norma. L'alumne no serà qualificat positivament si no realitza la            
totalitat dels controls del trimestre i del curs. 

  
Per aprovar l'avaluació s'ha de treure una nota igual o superior a quatre en              
cada un dels controls. Excepcionalment el professor podrà decidir fer mitjana si            
ho considera convenient en funció del progrés en l'aprenentatge de l'alumne.           
Els exàmens compten un 80% de la nota. Les tasques de comentari de text              
d’autors menors puntuen un 20%. 
  
El format de les proves serà similar al de les de selectivitat però adaptat al               
temps real del que disposem a les sessions ordinàries. Les proves escrites            
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inclouen la matèria relativa a l’autor/-s avaluat/-s però també s’acumularà          
matèria dels autors anteriors per tal d’establir relacions. 
  
Cada prova constarà, normalment, de: 
1) Un text, del qual s’haurà de extreure el context, explicar el tema principal i la                
tesi l'estructura i el contingut, i la opinió personal argumentada. 
2) Una pregunta específica sobre un autor o tema. 
3) Una pregunta general de  relacionar diferents autors, teories, o temes. 
  
  
La referència fonamental seran els criteris de correcció de les proves d’accés a             
les PBAU, en la mesura que han estat consensuats entre el professorat de             
filosofia dels IES de les Illes Balears, i que s’adeqüen al sentit d’un curs              
d’història de la filosofia. 
  
Els criteris de promoció seran els mateixos que els criteris d’avaluació. Es            
considera que ha superat el curs si ha assolit una nota igual o superior a cinc                
en cada un dels controls i/o recuperació de maig o setembre. Excepcionalment            
la professora podrà decidir fer mitjana de las avaluacions si ho considera            
convenient en funció del progrés en l'aprenentatge de l'alumne. 
 
 
6.3 Eines d´avaluació 
 
 

 Eines d´avaluació Marcar amb una X 

Rúbriques X 

Carpeta d´aprenentatge  

Mapes mentals X 

Rutines de pensament  

Diari de camp  

Portafoli  

Coavaluació X 

Qüestionaris  

Altres (especificar)  
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6.4. Criteris de qualificació 
  
Totes les proves es qualificaran quantitativament de 0 a 10 malgrat al butlletí             
oficial la nota inferior sigui 1. Per aprovar l'avaluació s'ha de treure una nota              
igual o superior a quatre en cada un dels controls, excepcionalment el            
professor podrà decidir fer mitjana si ho considera convenient en funció del            
progrés en l'aprenentatge de l'alumne. Els exàmens contaran un 80% de la            
nota d’avaluació. 
  
Com hem dit abans, els comentaris de text i les activitats de classe també              
incidiran en la nota de cada avaluació en un 20 % de la nota. 
  
El lliurament de tots els comentaris és condició estrictament necessària per           
aprovar la matèria. L'acompliment dels terminis, també: només fins a tres dies            
després del termini seran acceptats, però no seran anotats. Després, només           
fins a final de curs no s'admetrà cap altra lliurament i penalitzarà la nota final. 
  

  
  

6.4. Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge 
  
–   Enquestes del programa de qualitat 
– Ús del quadern de professor per comparar-lo amb la temporització de la             
programació. 
– Ús de la memòria del departament. En ella se suposa que hem de fer una                
petita reflexió (es poden posar com a apèndix les enquestes, el quadern de             
professor i la memòria) 
  
7. Mesures de reforç i suport 
  
Es realitzaran dues úniques proves de recuperació: una durant el mes de maig i              
l'altra per setembre. Les proves de recuperació de maig i setembre seran            
similars però no iguals que les trimestrals ja que intenten avaluar un nombre de              
continguts molt més elevat. 
  
La nota dels controls aprovats es mantindrà només fins maig si tenen com a              
mínim la meitat dels controls de l'avaluació aprovats. En la recuperació de            
setembre, l'examen serà, en tots els casos, de tota la matèria del curs, prèvia              
presentació dels comentaris de text encomanats per la professora de          
l’assignatura. 
 
 
 
8. Recuperacions 
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L'examen final de la matèria es realitzarà al mes de juny i consistiran en la               
realització d'una prova escrita. L'alumnat que no superi la matèria al mes de             
juny, tindrà la possibilitat de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.            
Aquesta prova consistirà en una prova escrita (60%) que englobarà el contingut            
anual de la matèria, i el lliurament dels comentaris de text encomanats per             
l'estiu (20%). 
 

 
  

9. Avaluació de pendents 
  

L’alumnat de segon de batxillerat que hagi de superar la Filosofia i Ciutadania             
de primer curs haurà de presentar un treball proposat pel departament dins            
unes dades determinades que respondrà als continguts mínims especificats a          
la programació del curs que els correspon superar i serà obligatori realitzar una             
prova escrita. L'alumne superarà la matèria si obté un cinc o més del treball i de                
la prova. 

 
L'examen final de la matèria es realitzarà al mes de juny i consistiran en la               
realització d'una prova escrita. L'alumnat que no superi la matèria al mes de             
juny, tindrà la possibilitat de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.            
Aquesta prova consistirà en una prova escrita (80%) que englobarà el contingut            
anual de la matèria, i el lliurament dels comentaris de text encomanats per             
l´estiu (20%). 
 
  
En el cas d’alumnes en necessitats educatives especials es farà la programació            
adaptada. 
  
  
10.Sortides didàctiques, activitats extraescolars, projectes     
interdisciplinars 
  
Segons l´evolució de la Pandemia de la COVID-19, i en el cas que ho permeti               
la calendarització que treballi la Comissió d’Extraescolars, es planteja la          
possibilitat d’una sortida a un lloc a determinar durant el segon trimestre per             
profunditzar en la continuïtat d’un determinat discurs filosòfic. 
Així mateix fer constatar que s´organitzaran possibles sortides, sempre en          
funció de la pandemia, considerant el calendari d'activitats culturals que es           
realitzin al llarg del curs a la nostra comunitat i que el departament consideri              
oportunes. 
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