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Departament: Humanitats Estudis: Batxillerat 

Matèria: Filosofia Curs: 1r Batxillerat 

Professor: Gonzalo Escudero Hores/setmana: 2h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U1 Temes d’antropologia i filosofia 1a Avaluació 
U2 Els enigmes de la ment 1a Avaluació 
U3 Pensament i raonament 1a Avaluació 
U4 La veritat i el coneixement  2a Avaluació 
U5 El coneixement científic 2a Avaluació 
U6 Qüestions de metafísica 2a Avaluació 
U7 La conducta humana i la moral 3a Avaluació 
U8 El poder i la política 3a Avaluació 
U9 Per què filosofia? 3a Avaluació 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 
- Avaluació ordinària: l’avaluació serà tindrà un caràcter continu i s’articularà en            
exercicis de classe (individuals/grupals, presentacions, petites investigacions, anàlisi i         
comentari de textos...) i proves parcials (comentaris de text, tests, preguntes a            
desenvolupar): 
 
                · Exercicis i activitats:70% 
                · Proves parcials: 30% 
 
- Avaluació final: la nota final del curs s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les tres                
avaluacions tot i que, a discreció del professor, podran ponderar-se altres elements            
de caràcter actitudinal i maduratiu. Per superar el curs, l’alumnat de Filosofia haurà de              
complir els següents requisits:  
 
               1- Haver superat cada una de les avaluacions amb una nota  ≥5.  
                                                             o 

2- Tenint una avaluació suspesa amb una nota ≥4 i dues aprovades amb              
una     nota ≥5,  i obtenir una mitjana aritmètica ≥5 del global de curs. 

 
- Recuperació: aquells alumnes que no superin el curs tindran dret a una convocatòria              
ordinària de recuperació al mes de juny on l’alumnat s’examinarà de les avaluacions             



 
 

 
 

 
 

 

pendents i una de caràcter extraordinari al mes de setembre consistent en un examen              
global de totes tres avaluacions. La nota mínima per a recuperar les avaluacions             
pendents o el global de curs és de ≥5 

 
 

 
MATERIALS 
 
 
- Llibre de classe: Albert, A, Botta, A, Bretxa, Joaquim, Filosofia 1r Batxillerat, ed. Mc              

Graw Hill, 2016, Madrid. 
- Recursos web: tot un seguit de pàgines i recursos del web per a ampliar algunes               

continguts del curs que s’anirà comunicant oportunament a l’alumnat en el dia a dia              
al classroom de la matèria. 

 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
La matèria està organitzada a partir d’un seguit de nexes temàtics en els quals tenen               
cabuda alguns dels temes fonamentals de la filosofia, però també de la psicologia, la              
sociologia, l’antropologia i la teoria política, entenent que, en la majoria de cassos, es              
tracta d’un primer acostament per part de l’alumnat a gran part de les qüestions              
tractades.  
 
Les classes s’articulen a partir d’un seguit d’activitats de descoberta, aprenentatge i            
consolidació mitjançant les quals es pretén que l’alumnat adquireixi les principals           
competències i habilitats que propicien la matèria de filosofia.  
 
A banda del treball autònom i individual, tindran especial rellevància totes aquelles            
activitats que incorporin dinàmiques col·laboratives i de coaprenentatge entre l’alumnat          
del grup, així com d’autoavaluació i coavaluació. 
 
Pel que fa al seguiment dels continguts de la matèria, l’alumnat compta amb un llibre               
de classe en versió paper i la seva versió digital, les explicacions del professor i un                
aula google classroom pel seguiment i realització de les activitats proposades on, a             
més,  s’aniran pujant materials complementaris.  
 
 
 


