
 

 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 
 

Departament: Humanitats Estudis: Batxillerat 

Matèria: Filosofia i ciutadania Curs: 1r Batxillerat 

Professor/a: Gonzalo Escudero Hores/setmana: 2 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

U0 Què és la Filosofia? 1a Avaluació 
U1 Fent front a la realitat 1a Avaluació 
U2 Cal al món interior 1a Avaluació 
U3 Tu i els teus orígens 1a Avaluació 
U4 Què pots saber? La veritat i el coneixement 2a Avaluació 
U5 Eines del pensament i del llenguatge 2a Avaluació 
U6 Instruments per a comprendre i transformar el món 2a Avaluació 
U7 L’altre i tu: conducta racional i conducta moral 3a Avaluació 
U8 Tu i l’organització de la societat 3a Avaluació 
U9  Tu, entre el passat i el futur 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...), proves parcials (comentaris de text, tests, preguntes a           
desenvolupar) i un examen final trimestral centrat en les competències i els continguts             
fonamentals del trimestre amb la següent ponderació: 
 
                                   · Exercicis i activitats: 20% 
                                    · Proves parcials: 40 % 
                                    · Examen trimestral: 40% 
 
- 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 ≥3,5 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
El curs pretén treballar les principals competències filosòfiques a través d’uns           
continguts que tenen com a finalitat introduir l’alumnat en les principals temàtiques que             
s’han desenvolupat al llarg de la història de la Filosofia, la cultura i el pensament               
occidental.  
 
Totes les activitats plantejades al llarg del curs han de estar dirigides a fomentar: 
 
   · Aprendre a obtenir, processar, analitzar críticament la informació. 
   · Desenvolupar l’ús de l’expressió argumentada, oral i escrita, d'idees. 

· Participar en espais de reflexió i intercanvi d'informació, cerca, contrast i expressió              
d'idees, aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació. 
    · Prendre part en debats mitjançant l'exposició raonada del pensament propi. 



 

 

· Saber realitzar el comentari de textos filosòfics o que suscitin problemes filosòfics,              
tot emprant amb propietat els corresponents termes i conceptes. 

· Assolir la capacitat de racionalitzar i analitzar críticament els plantejaments aliens,             
individuals i col·lectius des d’una posició respectuosa i alhora empàtica. 

· Assolir autonomia personal i sentit de la responsabilitat a l'hora de prendre              
decisions i actuar, assumint una visió crítica vers qualsevol forma d'injustícia i            
discriminació. 

· Aprendre a posicionar-se críticament envers els valors, normes i actituds contràries             
als drets humans, la convivència pacífica i la defensa de la natura. 
 
 
 
 
 


