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1.CONTINGUTS. Introducció als temes filosòfics: concepte de filosofia i branques,
el problema del coneixement i la realitat, l'ésser humà, antropologia filosòfica i la
dimensió moral i política.

2.OBJECTIUS
1) Identificar i apreciar el sentit dels problemes filosòfics relatius a l'ésser humà, 

l'acció, la moral i la política.
2) Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques 

que suggereix la matèria.
3) Argumentar de manera coherent el propi pensament de forma oral i esc
4) Analitzar textos filosòfics, identificant els problemes que plantegen així com els 

arguments i les solucions que proposen.
5) Reconèixer i valorar els components de llibertat i moralitat de les accions humanes.
6) Respecte cap a les diferències i una actitud crítica davant de tot tipus de 

discriminació social i la seva justificació.
7) Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per fer una societat més 

justa.
8) Desenvolupar una consciència cívica , crítica i autònoma inspirada en els drets 

humans i compromès amb la construcció d'una societat democràtica

3.CRITERIS D'AVALUACIÓ

1) Reconèixer l'especificitat de la filosofia i distingir-la d'altres sabers.
2) Raonar amb argumentacions ben construïdes , realitzar anàlisis crítiques i elaborar 

una reflexió adequada en relació als coneixements adquirits.
3) Exposar argumentacions i compondre textos propis.
4) Utilitzar i valorar el diàleg com a forma racional d'aproximació racional al 

coneixement i com a procés intern de construcció d'aprenentatges significatius, 
reconeixent i practicant els valors intrínsecs del diàleg com el respecte mutu, la 
sinceritat i la tolerància.

5) Obtenir informació rellevant mitjançant diverses fonts.
6) Conèixer i analitzar les característiques específiques de l'ésser humà com una 

realitat complexa i oberta.
7) Conèixer i valorar la naturalesa de les accions humanes en tant que lliures , 

responsables, normatives i transformadores.
8) Assenyalar les diferents teories sobre l'origen del poder polític i la seva legitimació

Es  valoraran  els  continguts  treballats  en  cada  trimestre  mitjançant  avaluació
contínua.  La  nota  de  cada  trimestre  s’obtindrà  a  partir  dels  exàmens  escrits,
dissertacions i altre tipus d'exercicis realitzats a classe o a casa. Com a mínim el
80% de la nota correspondrà als exàmens i dissertacions. La nota final s'obté de la
mitjana aritmètica de les notes del  curs. La nota mínima per aprovar l'avaluació
ordinària de juny és un cinc.



A l'hora  d'avaluar  tant  treballs  com  exàmens  es  tindrà  en  compte  la  correcció
lingüística (expressió correcta, ortografia, cohesió i argumentació adequada).
També es valorarà un comportament inadequat: falta de respecte al professor o als
companys, no portar material... podran restar nota. 
De la mateixa manera, es penalitzaran les faltes d'assistència no justificades.
Els alumnes hauran de justificar de forma adequada la no presentació a un examen;
si no ho fan no podran fer la prova. 

4.CRITERIS  DE RECUPERACIÓ TRIMESTRAL, JUNY I SETEMBRE
Es recupera la matèria millorant la mitjana de curs. Si arriba a cinc al següent  trimestre
queda recuperada.
Si finalment l'alumne no aprova la matèria a la convocatòria ordinària, tindrà la possibilitat
de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre. 
                                            
5.RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT DEL CURS ANTERIOR.
Si l'alumne no aprova en la convocatòria de setembre i passa al curs següent haurà de
presentar-se a una prova extraordinària que tindrà tres parts: un comentari de text, una
composició filosòfica i diferents qüestions bàsiques relatives al contingut de la matèria.
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