
 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: HUMANITATS  Estudis ESO  

Matèria: FILOSOFIA  Curs:  4 ESO  

Professor/a: Escudero.G / Alsina.X Hores/setmana:  3 hores 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U.1.8   Tens raons per creure el que creus/El real allò que 
percebem ?  1  trimestre 12 sessions 

U.2,3 Existeixen els zombis ?  Puc estar  segur que no sóc 
un clon ?  1 trimestre  12 sessions 

U. 4  Qui són els animals ?  1 trimestre  4sessions 

U.5.7 Per què no podem fer tot el que ens vingui de gust ? 
Quan un repartiment és just ?  2 trimestre 12 sessions 

U. 6  Què és l’art ?  2 trimestre 6 sessions  
U.9.1
11 

Per què de vegades no fem el que hem decidit fer ? 
Hi ha persones completament dolentes ?  3 trimestre 12 sessions 

U13 Què val a la vida ?   3 Trimestre 3 sessions 
U. 14 Treballar : càstig o realització personal ?    3 trimestre 3 sessions 
U. 15  És possible viure en solitud ?   3 trimestre 3 sessions 

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
 
 

● L’avaluació d’aquesta matèria és una introducció a la filosofia . AIxò requereix un treball 
de les competències bàsiques de la matèria dins l’àmbit social i ciutadà , lingüístic , 
artístic i científic. Es tradueix això a :  saber conceptualitzar ( la definició com eina i 
recurs de comprensió de la realitat )  saber interrogar-se ( les bones preguntes permeten 
ser crítics i oberts a un pensament plural i divers)  saber argumentar ( els dilemes morals 
i els dilemes socials ofereixen trobar bones raons per justificar el pensament personal)  

● Els criteris d’avaluació valoren el treball diari amb els dossiers i activitats amb un 30% 
recollits de forma preferent en una llibreta. I les proves que seran tipus test representant 
un 40 % de la nota i un  30 %  que serà una prova de síntesi final dels temes treballats al 
llarg del trimestre .  

 
● La recuperació serà per avaluacíó , en el cas que l’alumnat no superi una avaluació 

haurà de recuperar en el proper trimestre amb una prova de procediments i 
competències bàsiques , així com continguts . En el cas que l’alumnat no superi a final 
de curs hi haurà una única prova de competències bàsiques de la matèria que caldrà 
superar amb una nota de 5.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALS 
 
 
Materials inclosos dins el google classroom amb apunts, documentals, activitats, mapes, textos,  
LLibre “El petit princep” ( socialitzat ) que treballaran 1 capítol setmanal a l’aula  
LLibreta  
Quadern artístic de tapes dures per treballar la lectura .  
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballarà amb les eines i recursos propis de la filosofia com saber definir, el diàleg, el debat, 
el joc de rol, els recursos digitals com fragments filmics, documentals. El treball i la didàctica a 
l’aula pretrendrà fomentar l’esperit crític, reflexiu, dialògic, entenent que la informació no és 
coneixement i que cal saber arribar a diferenciar el vàlid del que no ho és. El treball serà 
individual per valorar el progrés personal i la maduresa de l’alumnat , per parelles en algunes 
activitats per promoure el diàleg i interacció , i el treball cooperatiu , amb la possibilitat que hi 
hagi exposició oral de grups dels temes treballats elaborant una bona síntesi. L’esquema doncs 
ha de respondre a saber identificar els trets del tema (anàlisi) saber trobar els esculls o atzucats 
que puguin contrariar determinats aspectes ( antítesi)  i la síntesi o resum final .  
 
Hi ha una proposta de treballar els dilemes per presentar un alumne/a  a competir en 
l’Olimpiada de Catalunya i d’Espanya o Internacional . Mes de Març . Així com també participar 
en la mostra de fotofilosofia el dia 20 de novembre dia internacional de la filosofia segons 
Unesco a la Universitat de Barcelona .  
 
 

·         Hi ha una adaptació de la matèria pel grup petit d’alumnat de quart però segueix el mateix 
procediment i metodologia a aula.  Indicacions orals personalitzades, ús dossier , ordinadors 
per aula i proves de nivell adaptat vinculades amb preguntes test i de veritat o fals.  

 
 
 
 


