
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 1  de  17 

 

     

ETAPA Batxillerat 

CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA Història de la Filosofia 

GRUP/GRUPS B2B (Humanístic) 

PROFESSOR/S Mansilla Salinas, Ramon 

DATA ELABORACIÓ: 02/11/2020 

 

1. OBJECTIUS 

L'ensenyament de la Història de la filosofia en el batxillerat tindrà com a finalitat el 

desenvolupament de les següents capacitats:  

 

1. Reconèixer i comprendre el significat i la transcendència de les qüestions que han 

ocupat permanentment a la filosofia, situant-les adequadament en el context de cada 

època, entenent la seva vinculació amb altres manifestacions de l'activitat humana i 

valorant la capacitat de reflexió personal i col·lectiva per a acostar-se a problemes 

filosòfics, ètics, socials i humanístics.  

 

2. Llegir de manera comprensiva i crítica textos filosòfics de diferents autors, comparar-los 

i valorar la importància del diàleg racional com mitjà d'aproximació a la veritat.  

 

3. Desenvolupar i consolidar una actitud crítica davant opinions contraposades a partir de 

la comprensió de la relació que es dóna entre teories i corrents filosòfics que s'han succeït 

al llarg de la història, analitzant la semblança i diferències en la manera de plantejar els 

problemes i solucions proposades.  

 

4. Conèixer i valorar diversos mètodes de coneixement i investigació per a construir un 

mètode personal d'elaboració del coneixement i d'autoaprenentatge, basat en el rigor 

intel·lectual en l'anàlisi dels problemes, la lliure expressió de les idees i el diàleg racional 

enfront de tota forma de dogmatisme.  

 

5. Exposar correctament, de manera oral i escrit, el pensament filosòfic dels autors 

estudiats i prendre consciència que un punt de vista personal i coherent només pot 
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arribar-se a a través de l'anàlisi i la comprensió de les idees més rellevants del nostre 

patrimoni cultural, encara de les més dispars i antagòniques.  

 

6. Apreciar la capacitat de la raó per a regular l'acció humana individual i col·lectiva a 

través del coneixement i anàlisi de les principals teories ètiques i de les diverses teories de 

la societat, l'Estat i la ciutadania elaborades al llarg de la història, i consolidar la pròpia 

competència social i ciutadana com resultat dels compromisos cívics assumits a partir de la 

reflexió ètica.  

 

7. Enjudiciar críticament les formulacions ideològiques de caràcter excloent o discriminatori 

que han format part del discurs filosòfic, com, per exemple, l’androcentrisme, 

l’etnocentrisme o altres. 

 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

1ª AVALUACIÓ 

 

UNITAT 1:    Els orígens del pensament filosòfic. El pas del mite al logos. 

Continguts:  

Orígens dels mites grecs. Explicació racional de la natura: L’escola de Milet. Els 

pitagòrics; Heràclit vs. Parmènides. Els pluralistes. 

 

 

UNITAT 2:    Sòcrates i Plató. El pas de la “physis” a la “polis”. 

Continguts:  

     El mètode socràtic. L’ètica socràtica. La teoria de les Idees. Epistemologia 

platònica. Antropologia platònica. L’Estat utòpic.  

 

 

UNITAT 3:  Aristòtil. 

Continguts:  

    La metafísica. Epistemologia aristotèl·lica. Antropologia i ètica. L’organització 

política.  

 

UNITAT 4:  El pensament hel·lenístic. 

Continguts:  



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 3  de  17 

 

    Arrels de la filosofia hel·lenística. Hel·lenisme filosòfic i científic. Les religions 

orientals. El neoplatonisme 

 

UNITAT 5:  La patrística i la filosofia àrab. 

Continguts:  

    El pensament cristià. Sant Agustí. L’Islam i la filosofia àrab. 

 

 

2ª AVALUACIÓ 

 

UNITAT 6:  La filosofia escolàstica. 

Continguts:  

    Inici de l’escolàstica. L’esplendor a l’escolàstica: Sant Tomàs. La decadència de 

l’escolàstica.  

 

UNITAT 7: El Renaixement i la Revolució Científica. 

Continguts:  

    El retorn als orígens. L’humanisme renaixentista. La revolució científica: Copèrnic, 

Bruno, Kepler, Galileu. 

 

UNITAT 8: El racionalisme continental.   

Continguts:  

     La filosofia moderna. Descartes. Altres pensadors racionalistes.  

 

 

UNITAT 9:  L’empirisme britànic. 

Continguts:  

      La filosofia moderna anglesa. La moderna teoria política. La culminació de 

l’empirisme: Hume.  

 

UNITAT 10:  La Il·lustració. 

Continguts:  

El segle de les llums. La ciència de Newton. La Il·lustració a França: Rousseau. 

        

 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 4  de  17 

 

UNITAT 11:   L’idealisme alemany.  

Continguts:  

     Kant i la seva època. L’epistemologia de Kant. L’ètica kantiana. Hegel i 

l’idealisme absolut. 

 

3ª AVALUACIÓ   

 

UNITAT 12: Utilitarisme, Marxisme i Vitalisme 

Continguts:  

     Context social cultural. Liberalisme utilitarista de Stuart Mill. El marxisme: la 

revolució social. El vitalisme de Nietzsche.  

 

UNITAT 13:  La filosofia continental de la primera meitat del S.XX  

Continguts:  

La psicoanàlisi. La fenomenologia. L’existencialisme. El raciovitalisme. 

 

UNITAT 14:  La filosofia analítica i la demarcació científica.  

Continguts:  

Russell. El Cercle de Viena. Wittgenstein. El falsacionisme i K.Popper. 

 

UNITAT 15:  Corrents filosòfics contemporanis.  

Continguts:  

L’Escola de Frankfurt. El personalisme. L’estructuralisme. La postmodernitat. 

Neofrakfurtians. Hermenèutica i deconstrucció. 

 

UNITAT 16:  Problemes i preocupacions de la filosofia actual. 

Continguts:  

Filosofia social i política. Ètica i filosofia del dret. Ontologia de la realitat. 

Espiritualitat, filosofia i religió. Modalitats de la filosofia pràctica.. 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge avaluables 

Bloc 1. Continguts transversals 
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1. Realitzar l'anàlisi de fragments dels 

textos més rellevants de la Història de la 

Filosofia i ser capaç de transferir els 

coneixements a altres autors o problemes. 

 2. Argumentar amb claredat i capacitat 

crítica, oralment i per escrit, les seves 

pròpies opinions sobre els problemes 

fonamentals de la Filosofia, dialogant de 

manera raonada amb altres posicions 

diferents.  

3. Aplicar adequadament les eines i 

procediments del treball intel·lectual a 

l'aprenentatge de la Filosofia, realitzant 

treballs d'organització i investigació dels 

continguts. 

 4. Utilitzar les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació a la realització 

i exposició dels treballs de recerca 

filosòfica. 

1.1. Comprèn el sentit global dels textos 

més rellevants dels autors estudiats, 

reconeixent l'ordre lògic de l'argumentació i 

sent capaç de transferir els coneixements a 

altres autors o problemes, reconeixent els 

plantejaments que es defensen. 

1.2. Analitza les idees del text, identificant la 

conclusió i els conceptes i idees rellevants, 

reconeixent l'estructura del text i l'ordre 

lògic de les seves idees. 

1.3. Argumenta l'explicació de les idees 

presents en el text, relacionant-les amb la 

filosofia de l'autor i els continguts estudiats. 

  2.1. Argumenta les seves pròpies opinions 

amb claredat i coherència, tant oralment 

com per escrit. 

  2.2. Utilitza el diàleg racional en la defensa 

dels seus opinions, valorant positivament la 

diversitat d'idees i alhora, recolzant-se en els 

aspectes comuns. 

3.1. Sintetitza correctament la filosofia de 

cada autor, mitjançant resums dels seus 

continguts fonamentals, classificant-los en 

els nuclis temàtics que travessen la història 

de la filosofia: realitat, coneixement, ésser 

humà, ètica i política. 

3.2. Elabora llistes de vocabulari de 

conceptes, comprenent el seu significat i 

aplicant-los amb rigor, organitzant-los en 

esquemes o mapes conceptuals, taules 

cronològiques i altres procediments útils per 

a la comprensió de la filosofia de l'autor. 

3.3. Selecciona informació de diverses fonts, 

bibliogràfiques i d'Internet, reconeixent les 

fonts fiables. 

3.4. Realitza redaccions o dissertacions, 

treballs d'investigació i projectes, que 
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impliquin un esforç creatiu i una valoració 

personal dels problemes filosòfics plantejats 

en la Història de la Filosofia. 

4.1. Utilitza les eines informàtiques i de la 

web 2.0, com wikis, blocs, xarxes socials, 

processador de textos, presentació de 

diapositives o recursos multimèdia, per al 

desenvolupament i la presentació dels 

treballs. 

4.2. Realitza cerques avançades a Internet 

sobre els continguts de la investigació, i 

decidir els conceptes adequats. 

4.3. Col·labora en treballs col·lectius 

d'investigació sobre els continguts estudiats 

utilitzant les TIC. 

Bloc 2. La filosofia en la Grècia Antiga 

1. Conèixer l'origen de la Filosofia a Grècia 

i comprendre el primer gran sistema 

filosòfic, l'idealisme de Plató, analitzant la 

relació entre realitat i coneixement, la 

concepció dualista de l'ésser humà i la 

dimensió antropològica i política de la 

virtut, relacionant-lo amb la filosofia 

presocràtica i el gir antropològic de 

Sòcrates i els Sofistes, valorant la seva 

influència en el desenvolupament de les 

idees i els canvis socioculturals de la 

Grècia Antiga i apreciant críticament el seu 

discurs. 

2. Entendre el sistema teleològic d'Aristòtil, 

relacionant-lo amb el pensament de Plató, 

la física de Demòcrit i valorant la seva 

influència en el desenvolupament de les 

idees i amb els canvis socioculturals de la 

Grècia Antiga. 

3. Conèixer les diferents escoles ètiques 

sorgides en l'hel·lenisme com el 

1.1. Utilitza conceptes de Plató, com Idea, 

món sensible, món intel·ligible Bé, raó, doxa, 

episteme, universal, absolut, dualisme, 

reminiscència, transmigració, mimesi, 

methexis, virtut i justícia, entre d'altres, 

aplicant-los amb rigor. 

1.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Plató, 

analitzant la relació entre realitat i 

coneixement, la concepció dualista de l'ésser 

humà i la dimensió antropològica i política 

de la virtut. 

1.3. Distingeix les respostes del corrent 

presocràtica en relació a l'origen del 

Cosmos, els conceptes fonamentals de la 

dialèctica de Sòcrates i el convencionalisme 

democràtic i el relativisme moral dels 

Sofistes, identificant els problemes de la 

Filosofia Antiga i relacionant-les amb les 

solucions aportades per Plató. 
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Epicureisme, l'Estoïcisme i el Escepticisme, 

valorant el seu paper en el context socio-

històric i cultural de l'època i reconèixer la 

repercussió dels grans científics 

hel·lenístics, i apreciar la gran importància 

per a Occident de la Biblioteca 

d’Alexandria. 

1.4. Respecta l'esforç de la filosofia de Plató 

per contribuir al desenvolupament de les 

idees i als canvis socials de la Grècia Antiga, 

valorant positivament el diàleg com a 

mètode filosòfic, el naixement de les utopies 

socials, el sentit del governant-filòsof o la 

seva defensa de la inclusió de les dones en 

l'educació. 

2.1. Utilitza amb rigor conceptes del marc 

del pensament d'Aristòtil, com substància, 

ciència, metafísica, matèria, forma, potència, 

acte, causa, efecte, teleologia, lloc natural, 

inducció, deducció, abstracció, ànima, 

monisme, felicitat i virtut entre d'altres, 

utilitzant-los amb rigor. 

2.2.Comprende i explica amb claredat, tant 

en el llenguatge oral com en l'escrit, les 

teories fonamentals de la filosofia d'Aristòtil, 

examinant la seva concepció de la metafísica 

i la física, el coneixement, l'ètica 

eudemonística i la política, comparant-les 

amb les teories de Plató. 

2.3. Descriu les respostes de la física de 

Demòcrit, identificant els problemes de la 

Filosofia Antiga i relacionant-les amb les 

solucions aportades per Aristòtil. 

2.4. Estima i raona l'esforç de la filosofia 

d'Aristòtil per contribuir al desenvolupament 

del pensament occidental valorant 

positivament el plantejament científic de les 

qüestions. 

3.1 Descriu les respostes de les doctrines 

ètiques hel·lenístiques i identifica alguns dels 

grans èxits de la ciència alexandrina. 

Bloc 3. La filosofia medieval 

1. Explicar l'origen del pensament cristià i 

la seva trobada amb la Filosofia a través 

1.1. Explica la trobada de la Filosofia i la 

religió cristiana en els seus orígens, a través 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 8  de  17 

 

de les idees fonamentals d'Agustí 

d'Hipona, apreciant la seva defensa de la 

llibertat, la veritat i el coneixement interior 

o la Història. 

2. Conèixer la síntesi de Tomàs d'Aquino, 

lo amb el agustinisme, la Filosofia àrab i 

jueva i el nominalisme, valorant la seva 

influència en el desenvolupament de les 

idees i els canvis socioculturals de l'Edat 

Mitjana. 

3. Conèixer alguna de les teories centrals 

del pensament de Guillem d'Ockam, la 

reflexió crítica va suposar la separació raó-

fe, la independència de la Filosofia i el nou 

impuls per a la ciència. 

de les tesis centrals del pensament d'Agustí 

d'Hipona. 

2.1. Defineix conceptes de Tomàs d'Aquino, 

com a raó, fe, veritat, Déu, essència, 

existència, creació, immortalitat, Llei Natural, 

Llei positiva i precepte, entre d'altres, 

aplicant-los amb rigor. 

2.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Tomàs 

d'Aquino, distingint la relació entre fe i raó, 

les vies de demostració de l'existència de 

Déu i la Llei Moral, comparant-les amb les 

teories de la Filosofia Antiga. 

2.3. Discrimina les respostes de 

l'agustinisme, la Filosofia àrab i jueva i el 

nominalisme, identificant els problemes de 

la Filosofia Medieval i relacionant-les amb 

les solucions aportades per Tomàs d'Aquino. 

2.4. Valora l'esforç de la filosofia de Tomàs 

d'Aquino per contribuir al desenvolupament 

de les idees i als canvis socials de l'Edat 

Mitjana, jutjant positivament la universalitat 

de la Llei Moral. 

3.1. Coneix les tesis centrals del nominalisme 

de Guillem d'Ockam i de la seva importància 

per a la entrada en la moernitat. 

Bloc 4. La filosofia en la edat Moderna i la Il·lustració 

1. Comprendre la importància del gir del 

pensament occidental que anticipa la 

modernitat, donat en el Renaixement, 

valorant el nou humanisme que exalça la 

dignitas hominis, la investigació dels 

prejudicis del coneixement per F. Bacon, 

les implicacions de la Revolució científica i 

conèixer les tesis fonamentals del realisme 

polític de N. Maquiavel. 

1.1.Comprende la importància intel·lectual 

del gir de pensament científic donat en el 

Renaixement i descriu les respostes de la 

Filosofia Humanista sobre la naturalesa 

humana. 

1.2. Explica les idees eticopolítiques 

fonamentals de N. Maquiavel, i compara 

amb els sistemes ètic-polítics anteriors. 

2.1. Identifica conceptes de Descartes com a 
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2. Entendre el racionalisme de Descartes, 

distingint i relacionant-lo amb la Filosofia 

Humanista i el monisme panteista de 

Spinoza i valorant la seva influència en el 

desenvolupament de les idees i els canvis 

socioculturals de l'Edat Moderna. 

3. Conèixer l'empirisme de Hume, 

relacionant-lo amb el liberalisme polític de 

Locke i valorant la seva influència en el 

desenvolupament de les idees i els canvis 

socioculturals de l'Edat Moderna. 

4. Conèixer els principals ideals dels 

Il·lustrats francesos, aprofundint en el 

pensament de JJ Rousseau, valorant la 

importància del seu pensament per al 

sorgiment de la democràcia mitjançant un 

ordre social d'acord amb la naturalesa 

humana. 

5. Comprendre l'idealisme crític de Kant, 

relacionant-lo amb el racionalisme de 

Descartes, l'empirisme de Hume i la 

filosofia il·lustrada de Rousseau, i valorant 

la seva influència en el desenvolupament 

de les idees i els canvis socioculturals de 

l'Edat Moderna. 

raó, certesa, mètode, dubte, hipòtesis, 

cogito, idea, substància i subjectivisme entre 

d'altres, aplicant-los amb rigor. 

2.2. Comprèn i explica amb claredat, tant en 

el llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Descartes, 

analitzant el mètode i la relació entre 

coneixement i realitat a partir del cogito i el 

dualisme en l'ésser humà, comparant-les 

amb les teories de la Filosofia Antiga i 

Medieval. 

 2.3. Identifica els problemes de la Filosofia 

Moderna relacionant-los amb les solucions 

aportades per Descartes. 

 2.4. Estima i raona l'esforç de la filosofia de 

Descartes per contribuir al desenvolupament 

de les idees i als canvis socioculturals de 

l'Edat Moderna, valorant positivament la 

universalitat de la raó cartesiana. 

3.1. Utilitza conceptes de Hume, com 

escepticisme, crítica, experiència, percepció, 

immanència, associació, impressions, idees, 

hàbit, contradicció, causa, creença, 

sentiment, mèrit, utilitat, felicitat, contracte 

social, llibertat i deure, entre d'altres, usant-

los amb rigor. 

3.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Hume, 

distingint els principis i elements del 

coneixement, respecte a la veritat, la crítica a 

la causalitat ia la substància i l'emotivisme 

moral , comparant-les amb les teories de la 

Filosofia Antiga, Medieval i el racionalisme 

modern. 3.3. Coneix i explica les idees 

centrals del liberalisme polític de Locke, 

identificant els problemes de la Filosofia 
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Moderna i relacionant-les amb les solucions 

aportades per Hume. 3.4. Valora l'esforç de 

la filosofia de Hume per contribuir al 

desenvolupament de les idees i als canvis 

socioculturals de l'Edat Moderna, jutjant 

positivament la recerca de la felicitat 

col·lectiva. 4.1 Comprèn els ideals que van 

impulsar els il·lustrats francesos i explica el 

sentit i transcendència del pensament de 

Rousseau, la seva crítica social, la crítica a la 

civilització, l'estat de naturalesa, la defensa 

del contracte social i la voluntat general.  

5.1. Aplica conceptes de Kant, com 

sensibilitat, enteniment, raó, crítica, 

transcendental, ciència, innat, judici, a priori, 

a posteriori, facultat, intuïció, categoria, 

il·lusió transcendental, idea, llei, fenomen, 

noümen, voluntat, deure, imperatiu 

categòric, autonomia, postulat, llibertat, 

dignitat, persona, pau i pacte, entre altres, 

utilitzant-los amb rigor.  

5.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Kant, 

analitzant les facultats i límits del 

coneixement, la Llei Moral i la pau perpètua, 

comparant-les amb les teories de la Filosofia 

Antiga, medieval i Moderna.  

5.3. Descriu la teoria política de Rousseau, 

identificant els problemes de la Filosofia 

Moderna i relacionant-les amb les solucions 

aportades per Kant. 

5.4. Respecta i raona l'esforç de la filosofia 

de Kant per contribuir al desenvolupament 

de les idees i als canvis socioculturals de 

l'Edat Moderna, valorant positivament la 

dignitat i la recerca de la pau entre les 
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nacions i criticant. 

Bloc 5. La Filosofia contemporània 

1. Entendre el materialisme històric de 

Marx, relacionant-lo amb l'idealisme de 

Hegel i amb Feuerbach, valorant la seva 

influència en el desenvolupament de les 

idees i els canvis socioculturals de l'Edat 

Contemporània. 

2. Comprendre el vitalisme de Nietzsche, 

relacionant-lo amb el vitalisme de 

Schopenhauer i valorant la seva influència 

en el desenvolupament de les idees i els 

canvis socioculturals de l'Edat 

Contemporània. 

3. Entendre el raciovitalisme d'Ortega i 

Gasset, relacionant-lo amb figures tant de 

la Filosofia Espanyola, vegeu Unamuno, 

com del pensament europeu, valorant les 

influències que rep i la repercussió del seu 

pensament en el desenvolupament de les 

idees i la regeneració social, cultural i 

política d'Espanya. 

4. Coneix les tesis fonamentals de la crítica 

de l'Escola de Frankfurt, analitzant la 

racionalitat dialògica de Habermas, 

relacionant-lo amb la filosofia crítica de 

l'Escola de Frankfurt i valorant la seva 

influència en el desenvolupament de les 

idees i els canvis socioculturals de l'Edat 

Contemporània.  

5. Conèixer les tesis més definitòries del 

pensament postmodern, identificant les 

tesis fonamentals de Vattimo, Lyotard i 

Baudrillard, i valorant críticament la seua 

repercussió en el pensament filosòfic a 

partir de finals del s. XX. 

1.1. Identifica conceptes de Marx, com 

dialèctica, materialisme històric, praxi, 

alienació, infraestructura, superestructura, 

forces productives, mitjans de producció, 

lluita de classes, treball, plusvàlua i 

humanisme, entre altres, utilitzant-los amb 

rigor. 

 1.2. Coneix i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Marx, 

examinant el materialisme històric, la crítica 

a l'idealisme, a l'alienació a la ideologia i la 

seva visió humanista de l'individu. 

1.3. Identifica els problemes de la Filosofia 

Contemporània relacionant-les amb les 

solucions aportades per Marx. 

1.4. Valora l'esforç de la filosofia de Marx 

per contribuir al desenvolupament de les 

idees i als canvis socials de l'Edat 

Contemporània, jutjant positivament la 

defensa de la igualtat social. 

2.1. Defineix conceptes de Nietzsche com a 

crítica, tragèdia, intuïció, metàfora, 

convenció, perspectiva, genealogia, 

transvaloració, nihilisme, superhome, 

voluntat de poder i etern retorn, entre 

d'altres, aplicant-los amb rigor. 

2.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia de Nietzsche, 

considerant la crítica a la metafísica, la 

moral, la ciència, la veritat com a metàfora i 

l'afirmació del superhome com a resultat de 

la inversió de valors i la voluntat de poder, 

comparant-les amb les teories de la Filosofia 
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Antiga, Medieval, Moderna i Contemporània. 

2.3. Distingeix les respostes de 

Schopenhauer en la seva afirmació de la 

voluntat, identificant els problemes de la 

Filosofia Contemporània i relacionant-les 

amb les solucions aportades per Nietzsche. 

2.4. Estima l'esforç de la filosofia de 

Nietzsche per contribuir al desenvolupament 

de les idees i als canvis socials de l'Edat 

Contemporània, valorant positivament la 

defensa de la veritat i la llibertat. 

3.1. Utilitza conceptes aplicant-los amb rigor 

com objectivisme, ciència, europeïtzació, 

Filosofia, món, circumstància, perspectiva, 

raó vital, raciovitalismo, vida, categoria, 

llibertat, idea, creença, història, raó històrica, 

generació, home-massa i home selecte, 

entre altres. 

3.2. Comprèn i explica amb claredat, tant en 

el llenguatge oral com en l'escrit, les teories 

fonamentals de la filosofia i de l'anàlisi 

social d'Ortega i Gasset, relacionant-les amb 

postures filosòfiques com el realisme, el 

racionalisme, el vitalisme o l'existencialisme, 

entre d'altres. 

3.3. Respecta l'esforç de la filosofia d'Ortega 

i Gasset per contribuir al desenvolupament 

de les idees i als canvis socials i culturals de 

l'Edat Contemporània espanyola, valorant 

positivament el seu compromís amb la 

defensa de la cultura i la democràcia. 

4.1. Identifica conceptes de Habermas com a 

coneixement, interès, consens, veritat, 

enunciat, comunicació, desigualtat o món de 

la vida i conceptes de la filosofia 

postmoderna, com deconstrucció, diferència, 

cultura, text, art i comunicació, entre d'altres, 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 13  de  17 

 

aplicant-los amb rigor. 

4.2. Entén i explica amb claredat, tant en el 

llenguatge oral com en l'escrit, les teories de 

la filosofia de Habermas, distingint els 

interessos del coneixement i l'acció 

comunicativa i les teories fonamentals de la 

postmodernitat, analitzant la deconstrucció 

de la modernitat, des de la multiplicitat de 

la societat de la comunicació i les teories 

fonamentals de la postmodernitat, 

considerant la deconstrucció de la 

modernitat, des de la multiplicitat de la 

societat de la comunicació. 

4.3. Identifica i reflexiona sobre les respostes 

de la filosofia crítica de l'Escola de Frankfurt, 

identificant els problemes de la Filosofia 

Contemporània. 

4.4. Estima l'esforç de la filosofia de 

Habermas i del pensament postmodern per 

contribuir al desenvolupament de les idees i 

als canvis socials de l'Edat Contemporània, 

valorant positivament el seu esforç en la 

defensa del diàleg racional i el respecte a la 

diferència. 

 5.1. Coneix les tesis característiques del 

pensament postmodern com la crítica a la 

raó il·lustrada, a la idea de progrés, el 

pensament totalitzador, la trivialització de 

l'existència, el crepuscle del deure o la 

pèrdua del subjecte enfront de la cultura de 

masses, entre d'altres. 

5.2. Explica i argumenta sobre les principals 

tesis de filòsofs postmoderns com Vattimo, 

Lyotard i Baudrillard reflexionant sobre la 

seva vigència actual. 

 

 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 14  de  17 

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 UD16 

CA1  X X   X  X  X X X   X  

CA2 X X X X X  X   X X X    X 

CA3  X X X X   X X X  X   X  

CA4  X X   X  X  X X    X X 

CA5 X X X X X X X X X X X X X    X X X 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 L’eix central per qualificar els alumnes estarà basat en els conceptes i procediments. La 

base més rígida dels conceptes seran les proves per escrit que, segons l’extensió de la 

unitat es faran per cada unitat o per cada dues unitats, segons s’escaigui. S’utilitzarà un 

criteri numèric que oscil·larà entre el 0 i el 10 tenint cabuda la numeració decimal. Una 

prova no serà superada si no s’ha arribat a un cinc. Aquestes proves tindran una valoració 

d’un 80%, essent cada examen de la mateixa importància que la resta. Els exàmens van 

acumulant matèria de tal manera que podria entrar temari de la primera avaluació en 

exàmens de la segona, o temari de primera i segona en la tercera. La finalitat és 

aconseguir que l’alumne es conscienciï de com serà la prova de selectivitat. L’examinador 

es reserva el dret de poder fer algun examen tipus test al llarg del curs. 

 

  La qualificació dels procediments significarà un 20% i esdevindrà pels treballs de les 

lectures obligatòries, comentaris de text, apunts de classe, controls i altres activitats 

característiques de l’assignatura. S’utilitzarà també un criteri numèric idèntic a l’anterior i 

només es considerarà que la prova ha estat superada quan s’arribi al cinc. El docent es 

reserva el dret de demanar els apunts impartits en una sessió o en qualsevol moment de 

la avaluació i aquests també seran avaluables dins d’aquesta categoria del vint per cent.  

 

  La nota de cada avaluació s’obtindrà de la suma dels percentatges anteriors, donat que 

aquí existeix la possibilitat que sigui un nombre decimal, l’arrodoniment, que seria com a 

màxim d’un punt a dalt o a baix, i que per dir-ho d’alguna manera representaria el 10% de 

la nota –diguem-li actitud- dependrà només exclusivament del criteri del professor sobre 

la base del que ell cregui pertinent. Aixa doncs, una mateixa nota pot ser un aprovat o un 

suspès depenent de l’actitud manifestada per l’alumne. 

 

  La nota final serà la mitja aritmètica de les notes obtingudes en cada avaluació. Referent 

a l’arrodoniment s’utilitzarà el criteri abans esmentat de valorar el tarannà tingut al llarg 

del curs. L’alumne podrà venir, si així ho desitja, a les proves finals per a pujar la seva nota. 
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Haurà de fer un examen on apareixerà tot el contingut del curs. En cap moment aquesta 

prova li podrà fer baixar la nota. 

 

 Es preveu la possibilitat de pujar notes per avaluacions, així doncs a les recuperacions no 

tan sols vindran els alumnes suspensos, també els que desitgin millorar expedient. 

 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 

Recuperació d’avaluacions pendents 

 

Acabada l’avaluació, es durà a terme una recuperació que l’hauran de fer els alumnes 

suspesos o aquells que no hagin superat satisfactòriament l’avaluació però el titular de 

l’assignatura hagi cregut pertinent que la millor opció era l’aprovat. El criteri de qualificació 

serà l’acordat en el claustre de juliol de 2018 segons el qual la nota treta a la recuperació 

serà la que anirà al seu butlletí de notes.:  

 

 En aquesta prova entrarà tot el contingut de la matèria fet al llarg de l’ avaluació i podria 

entrar el contingut dels treballs, comentaris, exposicions, etc. que s’han avaluat durant 

l’avaluació. D’altra banda els alumnes que no tinguin presentats els treballs que havien 

d’estar fets al llarg de l’avaluació els hauran de portar per a l’examen. Aquests treballs 

tindran un percentatge proporcional a la quantitat de treballs pendents i que mai podrà 

excedir el 20%. L’examen valdrà el percentatge pendent. Si l’alumne ha portat tots els 

treballs al llarg de la avaluació, l’examen valdrà un 100%.  

 

 Aquells alumnes que no hagin superat satisfactòriament les diverses avaluacions de les 

que consta el curs tindran l’opció d’examinar-se al mes de maig dels continguts impartits 

al llarg del curs i segons l’avaluació, això serà viable malgrat s’hagi suspès més de dues 

avaluacions; quan no superin la prova passaran directament a la convocatòria 

extraordinària que es celebraria al mes de setembre. En aquesta prova entrarà tot el 

material explicat al llarg del curs. El criteri de qualificació serà el comentat abans. 

 

  També per a aquells alumnes que desitgin pujar la seva nota podran accedir a 

l’esmentada prova de maig, tenint en compte que entrarà tot el curs. Si l’alumne 

obtingues una nota igual o inferior a la que ja tenia se li mantindrà la millor. El docent es 

reserva el dret d’ aplicar altres elements avaluadors per a la qualificació final com ara 
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presentació de treballs o exposicions orals, que permetin obtenir una visió més acurada de 

la nota final.  

 Els alumnes que desitgin millorar els seus resultats tindran la possibilitat de dur a terme 

una tasca avaluadora –examen, treball, activitat…- que es fara en el transcurs del curs 

acadèmic. 

 

Convocatòria extraordinària 

 

  La convocatòria extraordinària queda reservada exclusivament per a els alumnes que no 

hagin passat satisfactòriament les proves del mes de juny. El docent es reserva el dret de 

poder manar material de treball pel període estiuenc. Suposant que aquest treball es 

fiqués i fos obligatori, aquest significaria “conditio sine qua non” per accedir a la prova 

abans esmentada. En aquest cas el treball s’avaluaria i comptaria un màxim de dos punts 

sobre la nota de l’examen.  

 

  La nota que s’aconsegueixi en aquesta convocatòria serà la que s’adjuntarà a 

l’expedient acadèmic de l’alumne. Aquesta avaluació serà considerada, doncs, una 

avaluació al marge, especial i extraordinària amb tots els continguts del curs i amb el 

mateix grau de dificultat que hi ha hagut en cada avaluació. Només es presentaran les 

persones que tinguin suspès tot el curs. 

 

  La prova constarà d’un seguit de preguntes o bé de comentaris de text dels autors i 

èpoques. També hi haurà la possibilitat de combinar ambdues coses. 

 

 

Matèries pendents de cursos anteriors: 

 

  Els alumnes que en la convocatòria de setembre del primer curs de batxillerat no hagin 

obtingut una qualificació positiva de l’assignatura, però promocionin, els restarà pendent 

per aquest curs la matèria de Filosofia I. L’assignatura s’haurà de recuperar al llarg del curs 

acadèmic i abans de finals del  mes d’ abril. Es realitzaran tres proves al llarg del curs 

d’acord amb un calendari establert prèviament. La nota final serà la mitjana aritmètica dels 

tres parcials SI I NOMÉS SI s’han superat els continguts de cada examen. La nota 

obtinguda serà la nota que es ficarà a l’expedient per al càlcul de les mitjanes. Els casos 

més conflictius quedaran sotmesos a la opinió de la junta avaluadora. Durant el curs els 

alumnes podran demanar dubtes o exercicis per assolir els seus objectius bàsics. Els 

alumnes seran degudament informats de les dates i del contingut de cada una de les 
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proves, també seran informats del material que poden dur per a realitzar cada una de les 

proves concretes. 

  

  Cada examen de recuperació correspondrà a cada avaluació del curs anterior on entrarà 

tot el contingut de l’avaluació. L’examen constarà d’un seguit de preguntes temàtiques que 

l’alumne haurà de desenvolupar. 


