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1. LLIBRE DE TEXT
AAVV, Atena 2018-2019 , Ed La Magrana .
Història de la Filosofia. Ed. La Galera
2. MATERIAL
-Moodle http://agora.xtec.cat/iesarnaucadell/moodle/course/view.php?id=202

3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
BLOCS TEMÀTICS ( o unitats)
1. Introducció al pensament clàssic. Plató .
2. L'inici de l'edat moderna: Descartes
3. La ciència com a criteri de veritat: Locke i Hume

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

4. L’Ilu.lustració i l’'era de les revolucions: Kant i Stuart Mill

3r .Trimestre

5. La crítica als valors il·lustrats . Friederich Nietzsche

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 aprendre a aprendre , sense oblidar 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 emprenadoria que també seran valorades.
S’ intentarà realitzar dos exàmens per avaluació. La mitjana aritmètica de les notes dels exàmens
(sempre que sigui igual o superior a 3’5) constituirà el 80% de las nota trimestral. El 20% restant
procedirà de la realització d’exercicis, participació i actitud a classe.
La recuperació per la no assistència a un examen només es farà si l’alumne/a presenta un
document oficial (mèdic, jutjat, examen oficial..) que la justifiqui.
Si un alumne/a falta a les hores anteriors a un examen només el podrà fer en cas de que aporti
un document oficial justificatiu de la seva absència.
La assistència a classe no es comptabilitzarà positivament.
Un 25% de faltes d'assistència sobre el total d'hores del trimestre pot implicar la pèrdua de
l'avaluació i la necessitat de presentar-se a les recuperacions.
L’alumne que copia o utilitza el mòbil durant una prova tindrà una nota de 0
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5.RECUPERACIÓ
La recuperació d’una avaluació no aprovada es realitzarà, sempre que sigui possible, dins
l’avaluació següent en la hora i data indicada. Cal tenir aprovats tots els autors estudiats seguint
els criteris generals de les proves d'Universitat . Hi haurà una recuperació al Maig per qui no hagi
superat en les recuperacions els autors i constarà d'una prova única que englobi tots els autors
estudiats.
La qualificació màxima de la recuperació serà de 5.
6.NOTA FINAL DE CURS
Tindrà en compte la nota obtinguda durant els trimestres de manera aritmètica.
Es valorarà, igualment, el treball i l'esforç realitzat durant el curs en un percentatge comprès entre
el 10% i el 20%

Sant Cugat del Vallès, setembre de 2018

