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Matèria FILOSOFIA

Títol/Pregunta Mereix ser viscuda una vida sense reflexió?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

1. Identificar problemes i formular preguntes sobre el
fonament, valor i sentit de la realitat i l'existència
humana, a partir de l'anàlisi i interpretació de textos i
altres formes d'expressió filosòfica i cultural, per
reconèixer la radicalitat i transcendència de tals
qüestions, així com la necessitat d'afrontar-les per
desenvolupar una vida reflexiva i conscient de si.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de
sortida: CCL2, CPSAA1.2, CC1, CC3, CCEC1.

2. Buscar, gestionar, interpretar, produir i transmetre
correctament informació relativa a qüestions
filosòfiques, a partir de l'ús contrastat i segur de fonts,
l'ús i anàlisi rigorosa d'aquestes, i l'ús de procediments
elementals de recerca i comunicació, per desenvolupar
una actitud indagadora, autònoma, rigorosa i creativa
en l'àmbit de la reflexió filosòfica.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de
sortida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, CD1, CD3,
CPSAA4, CC3, CE3.

5. Reconèixer el caràcter plural de les concepcions,
idees i arguments entorn de cadascun dels problemes
fonamentals de la filosofia, mitjançant l'anàlisi crítica
de diverses tesis rellevants respecte a aquests, per
generar una concepció complexa i no dogmàtica
d'aquestes qüestions i idees i una actitud oberta,
tolerant, i compromesa amb la resolució racional i
pacífica dels conflictes.

Es connecta amb els següents descriptors del Perfil de
sortida: CCL5, CC1, CC2, CC3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.1. Reconèixer la radicalitat i transcendència dels
problemes filosòfics mitjançant el seu reconeixement,
anàlisi i reformulació en textos i altres mitjans
d'expressió, tant filosòfics com literaris, històrics,
científics, artístics o relatius a qualsevol altre àmbit.

2.1. Demostrar un coneixement pràctic dels
procediments elementals de la recerca filosòfica a
través de tasques com la identificació de fonts fiables,
la cerca eficient i segura d'informació, i la correcta
organització, anàlisi, interpretació, avaluació,
producció i comunicació d'aquesta, tant digitalment
com per mitjans més tradicionals.

5.1. Generar una concepció complexa i no dogmàtica
dels problemes filosòfics mitjançant l'anàlisi crítica de
tesis filosòfiques diferents i oposades entorn d'aquests.
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Sabers bàsics:

A. La filosofia i l'ésser humà
1. La reflexió filosòfica entorn de la pròpia filosofia
- Característiques i concepcions del saber filosòfic. Breu recensió històrica de la filosofia. Les divisions tradicionals de la filosofia i les àrees actuals de
recerca. Vigència i utilitat de la filosofia: la importància de filosofar entorn dels reptes del s. XXI.
- La filosofia en relació amb altres camps del saber i l'activitat humana.
- Mètodes i eines bàsics del filòsof: l'ús i anàlisi crítica de fonts; la comprensió i interpretació de documents filosòfics; la identificació de problemes
filosòfics en altres àmbits de la cultura; el pensament i el diàleg argumentatius; la recerca i la dissertació filosòfica.
- La discriminació social, de gènere, cultura i edat en la tradició filosòfica.

Context/contextos: Escolar Social X Personal X Familiar X Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

Alguna vegada heu arribat a l’escola sense saber exactament com heu fet el camí? Heu hagut de tornar a llegir una pàgina d’un llibre perquè en acabar-la
no sabíeu què acabàveu de llegir? Molts de processos del nostre dia a dia són automatitzats, fets de forma inconscient o subconscient.
Què significa reflexionar? Què aporta a desenvolupament de la nostra vida quotidiana? És un procés intern solament o hi ha reflexions conjuntes?

S’atribueix a Sòcrates la cita que respon negativament a aquesta pregunta. Segons el filòsof, la vida no mereixia ser viscuda si no es podia dur a terme un
procés de reflexió. Seguint aquest principi la història de la filosofia ha reflexionat sobre una gran varietat d’objectes d’estudi generant una enorme
estructura d’idees i concepcions sobre alguns dels interrogants més profunds que ens pot plantejar la curiositat sobre el que passa al nostre voltant.

Aquesta situació d’aprenentatge us proposa una recerca de les principals temàtiques que ha tractat la filosofia per identificar els seus problemes principals i
les diferents disciplines que la estructuren amb la intenció de fer una aproximació a la matèria i poder trobar en ella arguments que ens permetin construir,
analitzar, reforçar, criticar…la pròpia opinió.
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Instruccions i materials:

La filosofia de Sòcrates
La filosofia de Sòcrates
Què és la filosofia?

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

- 1-2-4-Tots: Investigar individualment què significa reflexionar i quins ha estat els objectes de reflexió de la filosofia. L’alumnat fa una
recerca i consulta bibliografia i webgrafia per documentar-se amb propietat. Diàleg en parella i posada en comú en petit grup per
compartir les informacions trobades.

- Elaboració d’un mapa conceptual sobre les branques de la filosofia
- Debat obert: Mereix ser viscuda una vida sense reflexió?
- Cada grup fa una dissertació resolent una de les preguntes de la filosofia..

Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Els professor supervisa els esborranys dels treballs del alumnes i els ajuda a ser competents alhora de seleccionar, compartir i exposar la
informació.
Els alumnes s'autoavaluen i coavaluen la competència argumentativa de la dissertació individual.
Els professor supervisa la competència argumentativa de la dissertació individual.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

S’avalua amb una rúbrica compartida on es valora i qualifiquen les tasques individuals i grupals d'investigació, exposició i debat, així com la de
dissertació individual dels alumnes.
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