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•

LLIBRE DE TEXT / MATERIAL

Moodle del centre .
•

Blog de Filosofia en xarxa .

2. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
PROGRAMACIÓ

TEMPORITZACIÓ

1. Què és la Filosofia ? Reflexió filosòfica . Com és fa filosofia? 1 Trimestre
La filosofia oriental Filosofia i: literatura música, còmic, cinema
grafitti, art..., Què puc conèixer?

Els arguments. Estructures per saber argumentar i validesa2 Trimestre
argumental.

La

naturalesa

humana:

bons/dolents,

naturalesa/cultura, cultura i/o cultures. La identitat personal:
sexe/gènere .
Com hem d'actuar ? Els altres animals.Teories i temes d’ètica i3 Trimestre
bioètica. Dilemes morals. Êtica i Política .

•

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Les competències de la matèria intenta promoure el pensar , la comprensió, la reflexió i
l'argumentació.La pretensió és introduir la filosofia com a persona i les capacitats pròpies del
pensament.Cerca doncs capacitat de conceptualització , capacitat d'argumentació , capacitat
dialògica, capacitat de problematitzar, capacitat d'anàlisi crítica . Això implica treballar
1.Competència comunicativa lingüistica com a instrument del coneixement.
2.Competència d'aprendre a aprendre per cercar de forma continuada el saber.
3.Competència d'autonomia i emprenadoria per generar iniciatives
4.Competència social i ciutadana per la construcció del comportament del jo i de la relació .
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Això es desenvoluparà i avaluarà mitjançant el treball de la dimensió personal de la persona i la
dimensió social tot valorant:
.Asolilr un ús adequat de l'argumentació i la reflexió en l'anàlisi de situacions 20 %
.Demostrar la capacitat de domini de la comunicació lingüística i digital per saber interpretar
idees i informacións. 20 %
.Entendre els problemes filsosòfics i saber resoldre els dilemes ètics pertinents 10 %
.Mostrar un domini de comprensió tot comparant , contraposant , analitzant 20 %
.Saber elaborar textos breus amb argumentació sòlida 10 %
.Comprendre i analitzar contextos de convivència des del coneixement humà . 20%
Les tècniques per avaluar aquest treball poden ser :1 observació, 2 autoavaluació, 3 redacció,4
exposició oral, 5 confecció i 6 creació obres, 7 presentació, 8 recerca i 9 investigació .Totes elles
valorades i avaluades per un % en la mateixa proporció.
Recuperació de la matèria .Considerant que la matèria és sumativa, continuada, la no
superació de la matèria inclourà una prova objectiva amb un treball complementari a final del
procès final del curs.

LLIBRES DE TEXT
Anotacions, textos i material del professor
Beltrán del Rey, J. , Domingo Belando, A., Filosofia 4, Vicens Vives, Barcelona,
2017

LLIBRE COMPLEMENTARI
Albert Espinosa:Tot el que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo

ALTRES RECURSOS
BLOC DE TEXTOS DIGITALITATS, VIDEOS , INFORMACIONS :

https://filosofiaarnaucadell.blogspot.com.es/

