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Departament: Humanitats Estudis: E.S.O 

Matèria: Filosofia Curs: 4t 

Professor: Gonzalo Escudero Hores/setmana: 3h 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U1 Protrèptic: per què filosofia?  1a Avaluació 
U2 Aprovar està escrit als astres?  1a Avaluació 
U3 Per què volem tenir raó?  1a Avaluació 
U4 És real allò que percebem?  1a Avaluació 
U5 A què oloren els nombres?  1a Avaluació 
U6 Té sentit la pregunta pel sentit de la vida?  1a Avaluació 
U7 Es pot aprendre a ser feliç?  2a Avaluació 

U8 Quant queda en nosaltres de ximpanzé?  2a Avaluació 
U9 Per què tenir cura de la natura?  2a Avaluació 
U10 Què som quan perdem la consciència?  2a Avaluació 
U11 Els homes haurien de ser feministes?  2a Avaluació 
U12 Per què li diuen amor quan li volen dir sexe?  3a Avaluació 
U13 Millor sols?  3a Avaluació 
U14 Quan cal desobeir?  3a Avaluació 
U15 S’ha de mentir per ser president?  3a Avaluació 
U16 Ens pot atraure la lletjor?  3a Avaluació 
U17 Epíleg: necessitem la filosofia?  3a Avaluació 



 
 

 

 
 

 
 

 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 
- Avaluació ordinària: tindrà un caràcter continu i consistirà en activitats           
d’ensenyament-aprenentatge de gran varietat metodològica (activitats de descoberta,        
petites investigacions, debats, elaboració de textos argumentatius, anàlisi i comentari          
de textos, rol plays, activitats de síntesi, tests, qüestionaris...) i dinàmiques de grup             
diverses (individual, grups heterogenis, comunitats de savis, grups d’iguals...). La nota           
final d’avaluació consisteix en la mitjana ponderada següent:  
 
                · Activitats d’ensenyament-aprenentatge: 80% 
                · Proves de síntesi: 20% 
 
Donat el caràcter competencial de l’avaluació, en moltes de les activitats es tindrà en              
compte una dimensió personal i actitudinal, així com l’ús i el domini de les TIC.  
 
- Avaluació final: la nota final del curs s’obtindrà de la mitjana 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, com a mínim, un 

“Assoliment Satisfactori” 
                                                             o 
 
               2- Tenir una avaluació amb “No Assoliment” i dues amb, com a mínim, un 

“Assoliment Satisfactori” 
 
- Recuperacions: 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 no assolides i una de caràcter extraordinari, just a continuació, on            
s’avaluaran de manera general les competències no superades al llarg del curs.  

 
 

 
MATERIALS 
 
 
- Filosofia, J. Beltrán del Rey i A. Domingo Belando, ed. Vicens Vives (edició paper i 

digital) 
- ¿Quién soy yo... y cuántos?, Richard David Precht, ed. Ariel, 2015. 
- Antimanual de filosofia, Michel Onfray, ed. Edaf, 2005. 
- Pensar, Robert, Zimmer, ed. La Campana, 2016. 
- Filosofia en la calle, Eduardo Infante, ed. Ariel, 2019. 
- La preguntas de la vida, Fernando Savater, ed. Ariel, 2008. 
 



 
 

 

 
METODOLOGIA  
 
 
La matèria té un clar objectiu introductori a la filosofia, prioritzant-se l’assoliment per part              
del l’alumnat de totes aquelles competències i habilitats que propicien el cultiu de la              
filosofia a partir de la proposta de gran varietat d’activitats de descoberta, aprenentatge i              
consolidació. 
 
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 l’autoavaluació i la coavaluació. 
 
Pel que fa al seguiment de la matèria, l’alumnat comptarà, a banda de les explicacions               
del professor, amb gran quantitat de materials que es facilitaran a través del classroom              
de classe.  
 
 


