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Matèria Filosofia

Títol/Pregunta Qui som? D’on venim? On anam?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

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.

7. Adquirir una perspectiva global, sistèmica i
transdisciplinària en el plantejament de qüestions
fonamentals i d'actualitat, analitzant i
categoritzant els seus múltiples aspectes,
distingint el més substancial de l'accessori, i
integrant informació i idees de diferents àmbits
disciplinaris, des de la perspectiva fonamental de
la filosofia, per tractar problemes complexos de
manera crítica, creatiu i transformador.

Es connecta amb els següents descriptors del
Perfil de sortida: CCL2, CCL3, CPSAA4, CC1, CC3,
CC4, CCEC1.

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

5.2. Comprendre i exposar diferents tesis i teories
filosòfiques com a moments d'un procés dinàmic i
sempre obert de reflexió i diàleg, a través de
l'anàlisi comparativa dels arguments, principis,
metodologies i enfocaments d'aquestes tesis i
teories.

7.1. Afrontar qüestions i temes complexos, de
caràcter fonamental i d'actualitat, de manera
interdisciplinària, sistèmica i creativa, utilitzant
conceptes, idees i procediments provinents de
diferents camps del saber, i orientant-los i
articulant-los críticament des d'una perspectiva
filosòfica.
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digitalment com per mitjans més tradicionals.

Sabers bàsics:

A. La filosofia i l'ésser humà
2. L'ésser humà com a subjecte i objecte de l'experiència filosòfica.
- La filosofia i l'existència humana.
- El debat sobre la gènesi i definició de la naturalesa humana: especificitat natural i condicionants històrics i culturals. Concepcions filosòfiques de l'ésser
humà.
- L'estructura psicosomàtica de la personalitat: sensibilitat, emotivitat, desitjos i volició, les facultats cognitives. Consciència i llenguatge.
- El problema de la identitat personal. Tipus i maneres d'identitat. L'especulació entorn del transhumanisme.

B. Coneixement i realitat.
2. La qüestió de la naturalesa última de la realitat.
- El problema del real. Aparença i realitat. La qüestió de les realitats virtuals.
- Unitat i pluralitat. Categories i maneres de ser. Entitats físiques i objectes ideals: el problema dels universals.
- El problema ment-cos. La filosofia de la ment i el debat entorn de la intel·ligència artificial.
- El problema filosòfic del temps i el canvi. El problema del determinisme. Necessitat, atzar i llibertat.
- El problema filosòfic de l'existència de Déu. Teisme, ateisme i agnosticisme.

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

Dinàmiques de presa de consciència:

La pregunta sobre l’ésser humà, segons Kant, recollia de forma sintètica les pregutes més importants que la raó humana es pot plantejar. A partir d’aquesta
interrogació sobre el que som, es vol donar peu al debat obert sobre les diferents temàtiques que engloba la antropologia filosòfica i també la metafísica, ja
que la pregunta pel què som va estretament relacionada amb la d’on venim i, per tant, la pregunta per l’origen, per l’inici.
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Instruccions i materials:

Visualització de vídeos
Treball a l’aula amb recursos digitals
Rutines de pensament
Bases d’orientació

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

Anàlisi de textos filosòfics
Producció de cartells
Elaboració de dissertacions
Portafoli d’aprenentatge

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

El professorat farà retorns orals o escrits en diferents moments de la situació d’aprenentatge:
-Base d’orientació inicial, guiar en els objectius de la situació
d’aprenentatge.
-Rutina de pensament: escolt, pens, em deman.
-Exposició oral i debat.
-Cartell.
-Reflexió individual setmanal.
Els procediments d’autoavaluació i coavaluació es poden produir en diferents moments d’aquesta situació d’aprenentatge, segons el criteri del
professorat.
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Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Es puntuarà la constància i l’esforç al llarg del procés així com la qualitat del producte presentat. Les tasques d’anàlisi de textos i de producció
tant del cartell com de la dissertació seran avaluats amb coavaluació i heteroavaluació.


