
Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

1  de  14 
 

ETAPA Batxillerat 

CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA Filosofia 

GRUP/GRUPS B1A-B1B-B1C 

PROFESSOR/S Mansilla Salinas, Ramon 

DATA ELABORACIÓ: 30/09/2021 

 

1. OBJECTIUS 
 

   L'ensenyament de la Filosofia  en el batxillerat tindrà com finalitat el desenvolupament de 
les següents capacitats:  
1. Identificar i apreciar el sentit dels problemes filosòfics i emprar amb propietat i rigor els nous 
conceptes i termes assimilats per a l'anàlisi i la discussió.  
2. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques, 
fonamentant adequadament les idees.  
3. Argumentar de manera coherent el propi pensament de forma oral i escrita, contrastant-lo 
amb altres posicions i argumentacions.  
4. Practicar i valorar el diàleg filosòfic com procés de trobada racional i recerca col·lectiva de 
la veritat.  
5. Analitzar i comentar textos filosòfics, tant en la seva coherència interna com en el seu 
context històric, identificant els problemes que plantegen, així com els arguments i solucions 
proposades. 
6. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual i el treball autònom: recerca i 
selecció d'informació, contrast, anàlisi, síntesi i avaluació crítica de la mateixa, promovent el 
rigor intel·lectual en el plantejament dels problemes.  
7. Adoptar una actitud de respecte de les diferències i crítica abans de res intent de justificació 
de les desigualtats socials i davant tota discriminació, ja sigui per sexe, ètnia, cultura, 
creences o altres característiques individuals i socials.  
8. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per a construir una societat més 
justa, en la que existeixi una veritable igualtat d'oportunitats.  
9. Valorar els intents per construir una societat mundial basada en el compliment dels drets 
humans, en la convivència pacífica i en la defensa de la naturalesa.  
10. Consolidar la competència social i ciutadana fonamentant teòricament el seu sentit, valor i 
necessitat per a exercir una ciutadania democràtica.  
11. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets humans i 
compromesa amb la construcció d'una societat democràtica, justa i equitativa i amb la 
defensa de la naturalesa, estimulant el desenvolupament d'actituds de solidaritat i participació 
en la vida comunitària. 
 
 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
Primer trimestre.   

 
UNITAT 1: FILOSOFIA: SENTIT I EXISTÈNCIA.  

              -Aproximació al concepte de la filosofia. 
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                  -La filosofia i la seva història. 
                  -La filosofia i la seva història. 
                  -Sentit i necessitat de la filosofia. 
UNITAT 2: EL PROBLEMA FILOSÒFIC DEL CONEIXEMENT.  
                  -La teoria del coneixement. 
                  -La veritat. 
                  -Els límits del coneixement. 
UNITAT 3: LA FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA.  
                  -El coneixement científic. 
                  -El mètode científic. 
                  -L’optimisme científic i els seus límits. 
                  -Criteris per a reconèixer la veritat. 
                  -Els límits del coneixement. 
UNITAT 4: L’explicació metafísica de la realitat.  
                  -La metafísica i l’estudi de l’ésser. 
                  -Metafísiques espiritualistes. 
                  -Metafísiques materialistes. 
                  -Actualitat de la metafísica. 
 
 

Segon trimestre.  
 

 
UNITAT 5: LES COSMOVISIONS I LA FILOSOFIA DE LA NATURA.                     
                    -La filosofia de la natura. 
                    -Les cosmovisions antigues. 
                    -La visió moderna de l’univers. 
                    -La cosmovisió actual. 
UNITAT 6: NATURALESA I CULTURA EN L’ÉSSER HUMÀ.  
                   -La reflexió filosófica sobre l’ésser humà. 
                   -La naturalesa humana i el procés d’hominització. 
                   -La cultura i el procés d’hominització. 
                   -Alguns debats en antropología. 
UNITAT 7: LA REFLEXIÓ FILOSÒFICA SOBRE L’ÉSSER HUMÀ I EL SENTIT DE 

L’EXISTÈNCIA.  
                  -Concepcions sobre l’ésser humà. 
                  -El sentit de la vida humana. 
                  -L’anhel de transcendència. 
UNITAT 8: ÈTICA.  
                -L’ètica com a disciplina filosòfica. 
                -Algunes teories ètiques. 
                -Ètica aplicada. 
 

 
Tercer trimestre.  
 

UNITAT 9 : ELS FONAMENTS FILOSÒFICS DE L’ESTAT.  
                -La filosofia política. 
                -Concepcions de l’Estat. 
                -La responsabilitat. 
UNITAT 10: L´ESTÈTICA FILOSÒFICA I LA CAPACITAT SIMBÒLICA.  
                -La capacitat simbòlica. 
                -L´estètica. 
                -La bellesa. 
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                -L’art. 
UNITAT 11: LA COMUNICACIÓ I L’ARGUMENTACIÓ LÒGICA.  
                -Llenguatge i comunicació. 
                -Argumentació i retòrica. 
                -Què és la lògica. 
                -La lògica formal. 
                 -La lògica d’enunciats. 
 
UNITAT 12 : LA FILOSOFIA I L’EMPRESA COM A PROJECTE RACIONAL  
                 -Filosofia i treball. 
                 -Filosofia i empresa. 
                 -Ètica laboral i econòmica. 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 

Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 
Bloc 1: El saber filosòfic.  

1. Conèixer i comprendre l'especificitat i 
importància del saber racional, en general, i 
filosòfic en particular, com a saber de 
comprensió i interpretació de la realitat, 
valorant que la filosofia és, alhora, un saber 
i una actitud que estimula la crítica, 
l'autonomia, la creativitat i la innovació. 
2. Identificar la dimensió teòrica i pràctica 
de la filosofia, els seus objectius, 
característiques, disciplines, mètodes i 
funcions, relacionant, paral·lelament, amb 
altres sabers de comprensió de la realitat. 
3. Contextualitzar històrica i culturalment les 
problemàtiques analitzades i expressar per 
escrit les aportacions més importants del 
pensament filosòfic des del seu origen, 
identificant els principals problemes 
plantejats i les solucions aportades, i 
argumentant les pròpies opinions al 
respecte. 
4. Comprendre i utilitzar amb precisió el 
vocabulari tècnic filosòfic fonamental, 
realitzant un glossari de termes de forma 
col·laborativa mitjançant les possibilitats 
que ofereixen les noves tecnologies. 
5. Analitzar de forma crítica, fragments de 
textos significatius i breus sobre l'origen, 
caracterització i vigència de la filosofia, 
identificant les problemàtiques i solucions 
exposades, distingint les tesis principals, 
l'ordre de l'argumentació, relacionant els 
problemes plantejats en els textos amb 
l'estudiat en la unitat i amb el plantejament 
d'altres intents de comprensió de la realitat 
com el científic i el teològic o altres tipus de 

1.1. Reconeix les preguntes i problemes que 
han caracteritzat la filosofia des del seu origen, 
comparant amb el plantejament d'altres sabers, 
com el científic o el teològic. 
1.2. Explica l'origen del saber filosòfic, 
diferenciant-lo dels sabers pre-racionals com el 
mite i la màgia. 
 2.1. Identifica, relaciona i distingeix la vessant 
pràctica i teòrica de la tasca filosòfic, 
identificant les diferents disciplines que 
conformen la filosofia. 
 3.1. Reconeix les principals problemàtiques 
filosòfiques característiques de cada etapa 
cultural europea. 
 3.2. Expressa per escrit les tesis fonamentals 
d'algunes de les corrents filosòfics més 
importants del pensament occidental. 
4.1. Comprèn i utilitza amb rigor conceptes 
filosòfics com a raó, sentits, mite, logos, arché, 
necessitat, contingència, essència, substància, 
causa, existència, crítica, metafísica, lògica,  
gnoseologia, objectivitat, dogmatisme, 
criticisme, entre d'altres. 
5.1. Llegeix i analitza, de manera crítica, 
fragments de textos breus i significatius sobre 
l'origen de l'explicació racional i sobre les 
funcions i característiques del pensament 
filosòfic, pertanyents a pensadors, identificant 
les problemàtiques filosòfiques plantejades. 
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filosofia, com l'oriental. 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 
Bloc 2: El coneixement. 

1. Conèixer de manera clara i ordenada, les 
problemàtiques implicades en el procés de 
coneixement humà analitzades des del 
camp filosòfic, els seus graus, eines i fonts, 
explicant per escrit els models explicatius 
del coneixement més significatius. 
 2. Explicar i reflexionar sobre el problema 
d'accés a la veritat, identificant les 
problemàtiques i les postures filosòfiques 
que han sorgit al voltant del seu estudi.  
3. Analitzar de forma crítica, fragments de 
textos significatius sobre l'anàlisi filosòfica 
del coneixement humà, els seus elements, 
possibilitats i els seus límits, valorant els 
esforços de la filosofia per assolir una 
aproximació a la veritat allunyant-se del 
dogmatisme, l'arbitrarietat i els prejudicis. 
4. Conèixer i explicar la funció de la ciència, 
models d'explicació, les seves 
característiques, mètodes i tipologia del 
saber científic, exposant les diferències i 
les coincidències de l'ideal i de la 
investigació científica, amb el saber 
filosòfic, com pugui ser la problemàtica de 
l'objectivitat o l'adequació teoria-realitat, 
argumentant les pròpies opinions de forma 
raonada i coherent. 
5. Relacionar i identificar les implicacions 
de la tecnologia, com a saber pràctic 
transformador de la naturalesa i de la 
realitat humana, reflexionant, des de la 
filosofia de la tecnologia, sobre les seves 
relacions amb la ciència i amb els éssers 
humans. 
6. Analitzar de manera crítica, fragments de 
textos filosòfics sobre la reflexió filosòfica 
sobre la ciència, la tècnica i la filosofia, 
identificant les problemàtiques i solucions 
proposades, distingint les tesis principals, 
l'ordre de l'argumentació, relacionant els 
problemes plantejats en els textos amb el 
que hem estudiat a la unitat i raonant la 
pròpia postura. 
7. Entendre i valorar la interrelació entre la 

1.1. Identifica i expressa, de forma clara i 
raonada, els elements i les problemàtiques que 
comporta el procés del coneixement de la 
realitat, com és el dels seus graus, les seves 
possibilitats i els seus límits. 
2.1. Coneix i explica diferents teories sobre el 
coneixement i la veritat com són l'idealisme, el 
realisme, el racionalisme, l'empirisme, el 
perspectivisme, el consens o l'escepticisme, 
contrastant semblances i diferències entre els 
conceptes clau que manegen. 
  2.2. Explica i contrasta diferents criteris i 
teories sobre la veritat tant en el pla metafísic 
com a el gnoseològic, utilitzant amb rigor 
termes com gnoseològic, raó, sentits, 
abstracció, objectivitat, certesa, dubte, 
evidència, escepticisme, autoritat, probabilitat, 
prejudici, coherència o adequació, consens, 
incertesa, interès i irracional entre d'altres, 
construint un glossari de conceptes de forma 
col·laborativa, usant internet. 
3.1. Analitza fragments de textos breus de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega i 
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel 
Serres, entre d'altres. 
4.1. Explica els objectius, funcions i principals 
elements de la ciència manejant termes com 
fet, hipòtesi, llei, teoria i model. 
4.2. Construeix una hipòtesi científica, identifica 
els seus elements i raona l'ordre lògic del 
procés de coneixement. 
4.3. Utilitza amb rigor, termes epistemològics 
com inducció, hipoteticodeductiu, mètode, 
verificació, predicció, realisme, causalitat, 
objectivitat, relativitat, caos i indeterminisme, 
entre d'altres. 
5.1. Extreu conclusions raonades sobre la 
inquietud humana per transformar i dominar la 
naturalesa posant-la al servei de l'ésser humà 
així, com, de les conseqüències d'aquesta 
actuació i participa en debats sobre les 
implicacions de la tecnologia en la realitat 
social. 
6.1. Analitza fragments de textos breus i 
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filosofia i la ciència. significatius de pensadors com Aristòtil Popper, 
Kuhn, B. Russell, AF Chalmers o JC García 
Borrón, entre d'altres. 
7.1. Identifica i reflexiona de forma 
argumentada sobre problemes comuns al camp 
filosòfic i científic com són el problema dels 
límits i possibilitats del coneixement, la qüestió 
de l'objectivitat i la veritat, la racionalitat 
tecnològica, etc. 
7.2. Investiga i selecciona informació a internet, 
procedent de fonts solvents, sobre les 
problemàtiques citades i realitza un projecte de 
grup sobre alguna temàtica que aprofundeixi en 
la interrelació entre la filosofia i la ciència. 

 
Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 

Bloc 3: La realitat. 
1. Reconèixer i valorar la metafísica , 
disciplina filosòfica que estudia la realitat en 
tant que totalitat, distingint-la de les ciències 
que versen sobre aspectes particulars de la 
mateixa .  
2. Conèixer i explicar , des d'un enfocament 
metafísic , els principals problemes que 
planteja la realitat . 
 3. Conèixer i comparar les explicacions 
donades des de les grans cosmovisions 
sobre l'univers .  
4. Elaborar taules i / o mapes conceptuals 
comparant els diferents caràcters adjudicats 
històricament a l'Univers , entès com a 
totalitat de la realitat, contextualitzant 
històrica i culturalment cada cosmovisió i 
ampliant informació mitjançant Internet i / o 
fonts bibliogràfiques .  
5. Llegir i analitzar de forma crítica, textos 
filosòfics, epistemològics i científics sobre la 
comprensió i interpretació de la realitat , 
tant des del pla metafísic com físic, utilitzant 
amb precisió els termes tècnics estudiats , 
relacionant els problemes plantejats en els 
textos amb el que s'ha estudiat en les 
unitats i raonant la pròpia postura.  
 

1.1 . Coneix què és la metafísica i utilitza 
l'abstracció per comprendre els seus continguts 
i activitat, raonant sobre els mateixos .  
2.1 . Descriu les principals interpretacions 
metafísiques i els problemes que suscita el 
coneixement metafísic de la realitat.  
2.2 . Comprèn i utilitza amb rigor conceptes 
metafísics com ser , sistema metafísic , realitat 
, aparença , matèria i esperit , unitat , dualitat , 
multiplicitat , esdevenir, necessitat , 
contingència , transcendència , categoria i 
abstracció , materialisme , espiritualisme , 
existencialisme o essencialisme , entre d'altres. 
2.3 . Realitza una anàlisi crítica davant teories 
metafísiques divergents de la realitat. 
2.4. Analitza i comprèn fragments de textos 
breus i significatius sobre les problemàtiques 
metafísiques que planteja la realitat, de 
pensadors com Plató, Aristòtil, Tomàs 
d'Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre 
d'altres, comparant i establint semblances i 
diferències entre els diferents enfocaments i 
dissertant de forma coherent sobre les diferents 
postures històriques. 3.1. Explica i compara 
dues de les grans cosmovisions de l'Univers: el 
paradigma organicista aristotèlic i el model 
mecanicista newtonià. 3.2. Descriu els 
caràcters essencials de la interpretació de la 
realitat relativista, i quàntica contemporània, 
explicant les implicacions filosòfiques 
associades a ells. 3.3. Utilitza amb rigor termes 
epistemològics i científics com: cosmovisió, 
paradigma, Univers, natura, finalisme, 
organicisme, determinisme, ordre, causalitat, 
conservació, principi, mecanicisme, matèria, 
relativitat, quàntica, espai, temps, atzar, 
determinisme, indeterminisme, probabilitat , 
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gaia, caos, entre d'altres. 4.1. Elabora 
esquemes, taules i / o mapes conceptuals 
comparant els diferents caràcters adjudicats 
històricament a l'Univers, entès com a totalitat 
de la realitat, contextualitzant històrica i 
culturalment cada cosmovisió i ampliant 
informació mitjançant internet i / o fonts 
bibliogràfiques 

 
 
 
 

Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 
Bloc 4: L’ésser humà 

1. Reconèixer en què consisteix la 
antropologia filosòfica. 
2. Conèixer i explicar les implicacions 
filosòfiques de l'evolució, relacionant amb 
continguts metafísics i pensadors ja 
estudiats. 
3. Reconèixer i reflexionar de forma 
argumentada, sobre la interacció dialèctica 
entre el component natural i el cultural que 
caracteritzen l'ésser humà com a tal, sent 
el culturalment adquirit, condició per a la 
innovació i creativitat que caracteritzen 
l'espècie humana. 
4. Valorar els coneixements adquirits en 
aquesta unitat davant del rebuig dels 
prejudicis antropocèntrics i per motius físics 
rebutjant actituds d'intolerància, injustícia i 
exclusió. 
5. Conèixer i reflexionar sobre les 
concepcions filosòfiques que, sobre l'ésser 
humà com a tal, s'han donat al llarg de la 
filosofia occidental, comparació 
semblances i diferències entre els 
successius plantejaments, analitzant 
críticament la influència del context 
sociocultural en la concepció filosòfica i, 
valorant, alguns plantejaments divergents 
que han obert camí cap a la consideració 
actual de la persona. 
6. Comparar la visió filosòfica occidental de 
l'ésser humà amb la visió filosòfica oriental, 
budisme, taoisme i hinduisme, argumentant 
les pròpies opinions sobre les semblances i 
diferències. 

1.1 Utilitza amb rigor vocabulari específic de la 
temàtica com a evolució, dialèctica, procés, 
progrés, emergència, atzar, selecció natural, 
apte reduccionisme, creacionisme, evolució 
cultural, vitalisme, determinisme genètic, natura, 
cultura. 
2.1. Coneix i explica les consideracions 
filosòfiques implicades en la teoria de l'evolució 
com la consideració dinàmica i dialèctica de la 
vida o l'indeterminisme, entre d'altres. 
2.2. Analitza fragments breus i significatius d'E 
Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. 
Gehlen, M. Harris, M. Ponty entre d'altres. 
  3.1. Identifica i exposa en què consisteix el 
component natural innat de l'ésser humà i la 
seva relació amb els elements culturals que 
sorgeixen en els processos deantropogénesis i 
humanització, donant lloc a la identitat pròpia de 
l'ésser humà. 
3.2. Disserta sobre l'ésser humà en tant que 
resultat de la dialèctica evolutiva entre el 
genèticament innat i allò culturalment adquirit, 
condició per a la innovació i la capacitat creativa 
que caracteritzen la nostra espècie. 
3.3. Localitza informació a internet sobre les 
investigacions actuals sobre l'evolució humana, 
i reflecteix la informació seleccionada i 
sistematitzada de forma col·laborativa. 
4.1. Argumenta coherentment, fonamentant-se 
en les dades objectives apresos, sobre les 
implicacions d'adoptar prejudicis 
antropocentristas per enjudiciar els éssers 
humans i les cultures. 
5.1 Contrasta i relaciona les principals 
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7. Dissertar, de forma i oral i escrita, sobre 
les temàtiques intrínsecament filosòfiques 
en l'àmbit del sentit de l'existència com ara 
la qüestió del sentit, l'essència i l'existència, 
el jo, la llibertat, la mort, el destí, l'atzar, la 
Història o la necessitat de transcendència, 
entre d'altres. 
8. Conèixer algunes teories filosòfiques, 
occidentals sobre el cos humà, reflexionant 
de forma col·laborativa i argumentant els 
propis punts de vista. 

concepcions filosòfiques que, sobre l'ésser 
humà, que s'han donat històricament. 
5.2. Analitza de manera crítica, textos 
significatius i breus, dels grans pensadors. 
5.3. Utilitza amb rigor termes com dualisme i 
monisme antropològic, areté, ment, cos, esperit, 
creacionisme, antropocentrisme, teocentrisme, 
ànima, humanisme, persona, dignitat, sentit, 
estat de naturalesa, estat de civilització, 
existència, llibertat, emoció, passió, 
determinisme, alienació, nihilisme, existència, 
inconscient, mort, història o transcendència, 
entre d'altres. 
6.1 Coneix i explica les principals concepcions 
filosòfiques que, sobre l'ésser humà, s'han 
donat històricament, en el context de la filosofia 
occidental.  
7.1. Dissertar, de manera oral i escrita, sobre 
les grans qüestions metafísiques que donen 
sentit a l'existència humana.  
8.1. Argumenta i raona, de manera oral i 
escrita, els seus propis punts de vista sobre 
l'ésser humà, des de la filosofia i sobre diferents 
temàtiques filosòfiques relacionades amb el 
sentit de la existencia humana.  
8.2. Coneix les teories filosòfiques sobre la 
relació ment-cos: monisme, dualisme, 
emergentisme i argumenta sobre aquestes 
teories comparant semblances i diferències de 
forma col·laborativa. 

 
 
 
 
 

Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 
Bloc 5: La racionalitat pràctica:ètica i filosofia política 

1. Identificar l'especificitat de la raó en la 
seva dimensió pràctica, en tant que 
orientadora de l'acció humana. 
2. Reconèixer l'objecte i funció de l'Ètica. 
3. Conèixer i explicar les principals teories 
ètiques sobre la justícia i la felicitat i sobre 
el desenvolupament moral. 
4. Explica la funció, característiques i 
principals interrogants de la Filosofia 
política, com l'origen i legitimitat de l'Estat, 
les relacions individu-Estat o la naturalesa 
de les lleis.  
5. Conèixer les principals teories i 
conceptes filosòfics que han estat a la base 
de la construcció de la idea d'Estat i de les 
seves funcions, i apreciar el paper de la 
filosofia com a reflexió crítica. 

1.1. Reconeix la funció de la racionalitat 
pràctica per dirigir l'acció humana, tot i que 
reconeixent els seus vincles ineludibles amb la 
raó teòrica i la intel·ligència emocional.  
1.2. Explica l'origen de l'Ètica occidental en el 
pensament grec, contrastant, de forma 
raonada, la concepció socràtica amb la dels 
sofistes.  
2.1. Explica i raona l'objecte i la funció de 
l'Ètica.  
3.1. Expressa de forma crítica les 
argumentacions de les principals teories 
ètiques sobre la felicitat i la virtut, raonant les 
seves pròpies idees i aportant exemples del 
seu compliment o no.  
3.2. Expressa de forma crítica les 
argumentacions de les principals teories 
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6. Dissertar de forma oral i escrita sobre la 
utilitat del pensament utòpic, analitzant i 
valorant la seva funció per proposar 
possibilitats alternatives, projectar idees 
innovadores i avaluar el ja experimentat.  
7. Distingir els conceptes legalitat i 
legitimitat. 
 

ètiques sobre la Justícia, raonant les seves 
pròpies idees i aportant exemples del seu 
compliment o no.  
3.3. Analitza textos breus d'alguns dels filòsofs 
representants de les principals teoritzacions 
ètiques i sobre el desenvolupament psicològic 
moral de l'individu.  
3.4. Utilitza amb rigor termes com ètica, moral, 
acció moral, autonomia, responsabilitat, 
convenció moral, maduresa moral, virtut moral, 
subjectivisme, relativisme i universalisme 
moral, utilitarisme, deure moral, ètica de 
màxims, ètica de mínims, consens, justícia, 
eudemonisme , hedonisme, emotivisme i 
utilitarisme.  
4.1. Identifica la funció, característiques i 
principals interrogants de la Filosofia política. 
4.2. Utilitza amb rigor conceptes com 
democràcia, Estat, justícia, Dret, drets naturals, 
Estat democràtic i de dret, legalitat, legitimitat, 
convenció, contractualisme, alienació, 
ideologia, utopia, entre altres conceptes clau de 
la filosofia política.  
5.1. Explica de forma coherent els 
plantejaments filosòfic-polítics de Plató, els 
sofistes, Maquiavel, Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, 
Popper o Habermas, entre d'altres. 
 5.2. Analitza i reflexiona sobre la relació 
individu-Estat, sobre la base del pensament 
dels sofistes, Marx i l'Escola de Frankfurt.  
5.3. Analitza de manera crítica, textos 
significatius i breus, d'alguns dels autors 
estudiats, en els que s'argumenta sobre el 
concepte d'Estat, elements i característiques. 
5.4. Valora i utilitza la capacitat argumentativa, 
de manera oral i escrita, com a eina contra 
l'arbitrarietat, l'autoritarisme i la violència.  
6.1. Reflexiona per escrit, argumentant les 
seves pròpies idees, sobre les possibilitats del 
pensament utòpic.  
7.1. Descriu i compara els conceptes de 
legalitat i legitimitat. 
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Criteris d’avaluació Estandars d’aprenentatge avaluable 
Bloc 6: Cultura i societat 

1. Reconèixer la capacitat simbòlica com a 
element distintiu de l'espècie humana.  
2. Conèixer el camp de l'Estètica, 
reflexionant sobre les aportacions 
filosòfiques realitzades per tres de les 
construccions simbòliques culturals 
fonamentals.  
3. Relacionar la creació artística amb altres 
camps com el de l'Ètica, el coneixement i la 
tècnica.  
4. Analitzar textos en què es comprengui el 
valor de l'art, la literatura i la música com a 
vehicles de transmissió del pensament 
filosòfic, utilitzant amb precisió el vocabulari 
específic propi de l'Estètica filosòfica. 
 5. Reflexionar per escrit sobre algunes de 
les temàtiques significatives estudiades, 
argumentant les pròpies posicions, ampliant 
a Internet la informació apresa.  
6. Entendre la importància de la 
comunicació per al desenvolupament de 
l'ésser humà i les societats.  
7. Conèixer en què consisteix la lògica 
proposicional, apreciant el seu valor per 
mostrar el raonament correcte i l'expressió 
del pensament com a condició fonamental 
per a les relacions humanes.  
8. Conèixer les dimensions que formen part 
de la composició del discurs retòric, aplicant-
les en la composició de discursos.  
9. Conèixer i utilitzar les regles i eines 
bàsiques del discurs basat en 
l'argumentació demostrativa.  
10. Conèixer les possibilitats de la filosofia 
en la creació d'un projecte, en general i, en 
l'àmbit empresarial, en particular, valorant el 
seu paper potenciador de l'anàlisi, la reflexió 
i el diàleg.  
11. Comprendre la importància de la manera 
de preguntar radical de la metafísica per 
projectar una idea o projecte, vital o 
empresarial, facilitant els processos de 
qüestionament i definició de les preguntes 
radicals i les respostes a les mateixes.  
12. Comprendre el valor de la teoria del 
coneixement, la raó crítica i la lògica per 
introduir racionalitat en l'origen i 
desenvolupament d'un projecte.  
13. Valorar les tècniques del diàleg filosòfic, 
l'argumentació i la retòrica per organitzar la 
comunicació entre les parts, la resolució de 
negociacions i de conflictes, generar diàleg 

1.1. Explica les tesis fonamentals d'E Cassirer 
sobre la capacitat simbòlica humana i les d'H. 
Pointcaré sobre el procés creatiu.  
2.1. Comprèn i utilitza conceptes com Estètica, 
creativitat, creació, símbol, signe, art, 
experiència estètica, mimesi bellesa, gust, 
subjectivitat, judici estètic, avantguarda.  
2.2. Contrasta i relaciona algunes 
construccions simbòliques fonamentals en el 
context de la cultura occidental, i analitza, de 
forma col·laborativa, textos literaris, audicions 
musicals i visualitzacions d'obres d'art per 
explicar els continguts de la unitat.  
3.1. Disserta sobre la relació i la possibilitat 
transformadora de la realitat humana, de la 
creació artística, la ciència i l'ètica. 
fonamentals de la reflexió estètica sobre l'art, 
analitzant textos significatius de filòsofs com 
Plató, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, 
Walter Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno 
entre d'altres i aplica aquestes idees a l'estudi 
de diverses obres d'art.  
3.2. Entén el valor filosòfic de la Literatura 
analitzant textos breus de pensadors i literats 
com, Plató, Sant Agustí, Calderón de la Barca, 
Pío Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, 
Sartre, Unamuno, Borges o Camus entre 
d'altres.  
3.3. Coneix la visió filosòfica de la Música a 
través de l'anàlisi de textos filosòfics breus 
sobre la visió pitagòrica, de Plató, 
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre 
d'altres així com, mitjançant audicions 
significatives.  
4.1. Disserta de forma clara i coherent sobre el 
valor de les arts per transmetre idees 
filosòfiques.  
5.1. Coneix i maneja amb rigor conceptes 
comsímbol, comunicació, llenguatge formal, 
lògica, judici lògic, raonament, demostració, 
discurs, eloqüència, orador, retòrica, exordi, 
inventio, dispositio, argumentació, elocutio, 
compositio, actio, fal·làcia, debat, negociació, 
persuasió i concepte universal, entre altres.  
6.1. Utilitza els elements i regles del 
raonament de la lògica d’enunciats. 
7.1. Comprèn i explica l'estructura i l'estil de la 
retòrica i de l'argumentació.  
7.2. Coneix l'estructura i ordre del discurs i 
escriu breus discursos retòrics establint 
coherentment l'exposició i l'argumentació.  
8.1. Construeix un diàleg argumentatiu en què 
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basat en la capacitat d'argumentar 
correctament, definir i comunicar 
correctament l'objectiu d'un projecte.  
14. Valorar la capacitat de l'Estètica 
filosòfica per afavorir el pensament creatiu i 
innovador que permet adaptar-se i anticipar-
se als canvis, generant innovació i evitant 
l'estancament.  
15. Comprendre i apreciar la funció 
axiològica de l'Ètica per establir un sistema 
de valors que permeti millorar el clima 
laboral, comprenent que els valors ètics són 
clau per aconseguir l'equilibri entre 
innovació, sostenibilitat i competitivitat.  
16. Conèixer i valorar la importància de la 
raó crítica per a l'avanç d'un projecte 
personal i col·lectiu.  
17. Valorar la funció i importància de les 
persones emprenedores i innovadores per a 
la construcció i avanç d'una cultura i la 
transformació de la realitat. 
 

demostra les seves pròpies tesis, mitjançant 
les regles i eines de l'argumentació.  
8.2. Distingeix un argument veraç d'una 
fal·làcia.  
8.3. Analitza i comenta textos breus i 
significatius sobre l'art de la i retòrica i 
l'argumentació de Plató, Aristòtil, Ciceró, 
Quintilià, Tàcit així, com, d'autors 
contemporanis.  
9.1. Utilitza conceptes amb sentit filosòfic 
aplicant-los en el context empresarial: 
principis, saber, ordre lògic, finalitat, 
demostració, raonament, inducció, deducció, 
argumentació, sentit, significat, creativitat, 
diàleg, objectiu / subjectiu, emocions, 
globalitat, valor, entre d'altres. 
10.1. Planteja correctament els interrogants 
filosòfics radicals que han d'estar a la base de 
la creació d'un projecte, tant vital com laboral, 
com ¿què sóc ?, què faig ?, per què ?, per a 
què ?, quin és el meu objectiu ?, quin és el seu 
sentit, la seva raó de ser? i sap argumentar la 
defensa de les respostes.  
11.1. Dissenya un projecte, vital o empresarial, 
sobre la base de la filosofia, valorant l'íntima 
relació entre els pensaments i les accions, 
entre la raó i les emocions, a través del diàleg, 
l'argumentació i el llenguatge filosòfic.  
12.1. Coneix i utilitza les eines de 
l'argumentació i el diàleg en la resolució de 
dilemes i conflictes dins d'un grup humà.  
13.1. Valora la necessitat de possibilitar 
tasques innovadores, i valorar la funció i 
importància de les persones emprenedores i 
innovadores per a la construcció i avanç d'una 
cultura i la transformació de la realitat.  
14.1. Realitza un decàleg de valors ètics que 
han de regir en el món laboral, i de cara a la 
societat i a la natura.  
15.1. Comprèn i valora la importància de la raó 
crítica per a l'avanç d'un projecte personal i 
col·lectiu.  
16.1. Valora i disserta sobre la importància del 
treball per desenvolupar-nos com a éssers 
humans, per a l'avanç d'una cultura i per 
transformar la realitat. 
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 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 

 BLOC 1 

CA1 X  X X         

CA2  X   X  X   X   

CA3 X   X     X    

CA4  X    X X    X X 

CA5         X    

 BLOC 2 

CA1  X     X    X  

CA2   X      X   X 

CA3 X   X  X  X     

CA4          X   

CA5   X    X    X  

CA6 X    X    X    

CA7  X  X    X  X  X 

 BLOC 3 

CA1  X  X   X    X  

CA2   X  X   X    X 

CA3 X       X  X   

CA4   X   X       

CA5  X   X    X  X  

 BLOC 4 

CA1  X  X    X     

CA2 X    X    X    

CA3   X   X     X X 

CA4       X   X   

CA5  X      X   X X 

CA6 X   X     X    

CA7     X  X      

CA8   X   X    X   

 BLOC 5 

CA1 X    X        

CA2   X    X   X   

CA3  X  X  X       

CA4   X      X  X X 

CA5 X       X     

CA6  X    X     X  

CA7 X      X   X   

 BLOC 6 

CA1 X     X  X     

CA2    X     X    

CA3  X     X   X   

CA4   X   X   X    

CA5 X   X       X  

CA6  X     X     X 

CA7     X      X  

CA8   X    X X  X   

CA9 X            

CA10  X    X      X 

CA11    X     X  X  

CA12 X     X       

CA13   X      X    

CA14  X  X   X      

CA15   X  X   X  X   

CA16         X    
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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 o tres unitats. 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  40% cada 
una d’elles,  essent  cada  examen  de  la  mateixa  importància  que  la  resta. L’examinador 
es reserva el dret de poder fer exàmens tipus test al llarg del curs. Normalment aquests 
exàmens tindran també una part teòrica d’exposició. 

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

lectures obligatòries, comentaris de text, controls -un cop s’arribi a la part de lògica 
matemàtica, o per altres temes si es creu pertinent- i altres activitats característiques de 
l’assignatura; 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.  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. 
 
La nota de cada avaluació s’obtindrà de la suma dels percentatges anteriors.  

 
   En situacions excepcionals el titular de la matèria es reserva la potestat de pujar la nota 

fins a un aprovat. 
 

   La qualificació final de la matèria s’obtindrà de la mitja aritmètica de les tres 
avaluacions tenint en compte els decimals-. La qualificació s’aproximarà per excés a 
la convocatòria ordinària, excepte de 4 a 5. 

 
       No es pot aproximar més d’un punt (1 p.) la qualificació de l’alumnat, i es tindran en 

compte altres  criteris de qualificació, com l’evolució i formació de l’alumne. 
   

       Aquells alumnes que vulguin millorar la nota de la matèria, encara que hagin aprovat 
l’avaluació, tenen la possibilitat de realitzar un examen. En cas de què la nota sigui 
inferior  a la obtinguda durant el trimestre aquesta es guardarà per a l’avaluació 
següent com a nota  de l’apartat del 80%. 

 
  Els alumnes podran presentar les reclamacions pertinents sobre les qualificacions 
derivades de les avaluacions seguint el procediment  2.6. dels Acords de l’equip 
docent de Batxillerat. 

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 –si es creu convenient- aquells que no hagin superat satisfactòriament 
l’avaluació però el titular de l’assignatura hagi cregut pertinent que la millor opció era 
l’aprovat. La nota de recuperació serà la que tregui a la prova i servirà per fer la mitjana 
a final de curs. 
 

CA17 X    X      X  
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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. 
    
 
 

Convocatòria extraordinària: 
La convocatòria extraordinària queda reservada exclusivament per als alumnes que no hagin 
passat satisfactòriament les proves del mes de juny. El docent es reserva el dret de poder 
ficar 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 prova, donada que és una convocatòria 
extraordinària, serà la que s’adjuntarà a l’expedient acadèmic de l’alumne. L’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. 

 

 

Matèries pendents de cursos anteriors: 
Els alumnes de primer de batxillerat no poden –per llei- tenir assignatures pendents de cursos 
anteriors, així doncs no es preveu cap mesura especial.  
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