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1. LLIBRE DE TEXT
Albert, A. ; Botta, A.; Bretxa, J. Filosofia. 1 Batxillerat, ed . Mc GrawHill, Madrid 2006.
2. MATERIAL
-Moodle del Centre: departament de Filosofia.



Blog de Filosofia a la xarxa.
Projecte digital McGraw-Hill Education de forma participativa.

3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)
1. El saber filosòfic: Filosofia, ciència i saber. La filosofia com a
racionalitat teòrica. La filosofia com a racionalitat pràctica i ètica.
Les preguntes fonamentals de la filosofia. t. 1 i 2.
2. L'èsser humà: persona i societat. Què és l'ésser humà?
Individu, societat, cultura. Expressar el món; llenguatge, lògica,
art, simbolisme. t. 4, 5 i 6.
3. Filosofia moral i política. Concepcions filosòfiques de l'ésser
humà. Fonaments de l'acció moral. Ètiques de la felicitat i de la
justícia. La construcció filosòfica de la ciutadania. t. 7, 8 i 9.

TEMPORITZACIÓ
1r. trimestre
2n. trimestre
3r. trimestre

4. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
L’avaluació es realitzarà valorant l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques pròpies
de la matèria, com són: comunicativa, lingüística i audiovisual, social i ciutadana i aprende a aprendre,
sense oblidar-ne altres de més transversals com la matemàtica, l'artística i cultural, la del tractament de la
informació i competència digital, i la d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, que també seran
valorades. Això s'insereix dins l'Àmbit de cultura i valors. Això requerirà haver adquirit: la competència
argumentativa (identificar estructura i demostrar coherència, cohesió i consistència en la forma de dissertar)
competència conceptual (aprendre la conceptualització de les idees) i competència textual.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Conceptes
Procediments
Valors, normes i actituds

40%
40%
20%

La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà de forma imminent en la propera avaluació i de
forma continuada, de tal manera que l'alumnat, a final de curs, haurà d'haver assolit, en Filosofia, les
competències bàsiques mínimes seguint el criteri de procediments i de conceptes.
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2017

