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Matèria FILOSOFIA

Títol/Pregunta 01 Em puc fiar del meu professor de filosofia?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a
desenvolupar:

Competència específica 2 a
desenvolupar:

Competència específica 3 a
desenvolupar

Competència específica 4 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.

3. Usar i valorar adequadament arguments i
estructures argumentals, a partir de la seva anàlisi
tant formal com informal, per produir i apreciar
diferents tipus de discurs de manera rigorosa, i
evitar maneres dogmàtiques, fal·laces i esbiaixats
de sostenir opinions i hipòtesis.

Aquesta competència específica es connecta amb
els següents descriptors: CCL1, CCL5, STEM1,
CC3.

4. Practicar l'exercici del diàleg filosòfic de manera
rigorosa, crítica, tolerant i empàtica, interioritzant
les pautes ètiques i formals que aquest requereix,
mitjançant la participació en activitats grupals i a
través del plantejament dialògic de les qüestions
filosòfiques, per promoure el contrast i intercanvi
d'idees i l'exercici d'una ciutadania activa i
democràtica.

Aquesta copetència específica es connecta amb
els següents descriptors: CCL1, CCL5, STEM1,
CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3.2.

Criteri avaluació: 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.

3.1. Produir i avaluar discursos argumentatius, orals
i escrits, sobre qüestions i problemes filosòfics,
demostrant un ús correcte de normes i pautes
lògiques, retòriques i argumentatives

3.2. Detectar i evitar maneres dogmàtiques,
fal·laces i esbiaixats de sostenir opinions i
hipòtesis, explicant la naturalesa o mecanismes
d’aquests biaixos i fal·làcies.

3.3. Reconèixer la importància de la cooperació, el
compromís amb la veritat, el respecte a la pluralitat
i el rebuig de tota actitud discriminatòria o arbitrària,
aplicant aquests principis a la pràctica
argumentativa i al diàleg amb els altres.

4.1. Promoure el contrast i intercanvi d'idees i la
pràctica d'una ciutadania activa i democràtica a
través de la participació en activitats grupals i
l’exercici del diàleg racional, respectuós, obert,
constructiu i compromès amb la recerca de la
veritat, sobre qüestions i problemes filosòficament
rellevants.
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Sabers bàsics:

A. La filosofia i l'ésser humà
1. La reflexió filosòfica entorn de la pròpia filosofia
c. 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.
B. Coneixement i realitat.
1. El problema filosòfic del coneixement i la veritat.
a. El coneixement: definició, possibilitat i límits. Teories de la veritat. La desinformació i el fenomen de la «postveritat».

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

Dinàmiques de presa de consciència:

Heu arribat a l’escola disposats, un any més, a escoltar el que els vostres professors vos han de contar. Vosaltres, asseguts a les vostres cadires, com cada any vos disposau
a acceptar que el que vos diuen els vostres professors vos ajudarà a formar-vos acadèmicament i com a persones. Però, i si no fos així? I si aquest professor que teniu al
davant ha vingut a tot el contrari? Com sabríeu si el que vos diu sobre aquesta assignatura, completament nova per a vosaltres, és veritat? No podria estar inventant-se tot
el que diu sobre la filosofia?
Ja en el segle XVII, Descartes va proposar la tesi del Geni Maligne per qüestionar si tot el que estava pensant era real, o més bé, era un engany de la ment. Teniu molts
d’altres exemples en l’àmbit de la literatura que ens parlen de situacions semblants com El Quixot, de Cervantes; La vida es Sueño, de Calderón; Niebla, d’Unamuno. O, en
el món del cinema, la pel·lícula Matrix. Per evitar sospites, la filosofia ha reflexionat sobre l’ús de mètodes per la construcció d’arguments fiables i evitar arguments
fal·laciosos i biaixos cognitius.
Aquesta situació d’aprenentatge us proposa la recerca de la veritat identificant els mètodes que ens proposa la lògica per evitar caure en possibles enganys i així poder
trobar arguments que ens permetin construir, analitzar, reforçar, criticar… la pròpia opinió.

Instruccions i materials:

Es necessiten ordinadors i projector d’aula per projectar les notícies i realitzar algunes de les tasques.
El professor proporcionarà textos filosòfics breus sobre diferents àmbits del saber, tipus d’arguments fiables i no fiables, i la postveritat.
S’intercalaran explicacions de les principals teories filosòfiques relacionades amb les recerques i qüestions que vagin sorgint durant els debats i la investigació dels grups.
El professor farà arribar els materials i les instruccions per a l’activitat de joc de cartes.
Es donaran les instruccions sobre el debat i la seva avaluació.
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Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

1. RdP: Comparació de textos: A través d’una rutina de pensament, l’alumnat compara cooperativament textos de diferents àmbits del saber.
2. RAONAMENTS DEDUCTIUS I INDUCTIUS (CATALÀ): Utilitzant Edpuzzle, l’alumnat visiona i respon preguntes a partir d’un vídeo.
3. FORMULARI: Inducció deducció. Després de llegir els articles proposats, l’alumnat respon el formulari. Autoavaluació.
4. FORMULARI: Fal·làcies i biaixos. Després de llegir els articles proposats, l’alumnat respon el formulari. Autoavaluació.
5. “LIKES”. L’alumnat avalua el coneixement dels companys sobre fal·làcies i biaixos, mitjançant un joc de cartes. Coavaluació.
6. FORMULARI: Campanyes electorals. Després de llegir els articles proposats, l’alumnat respon el formulari. Heteroavaluació.
7. BdO: esquema. Mitjançant una base d’orientació, l’alumnat, individualment fa un esquema de l’article sobre la postveritat.
8. BASE D’ORIENTACIÓ PER AVALUAR UNA ARGUMENTACIÓ. Resposta a la pregunta inicial.
9. Debat per revisar la transmissió d’aprenentatge de la SA.

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

El professor supervisa els esborranys dels treballs del alumnes i els ajuda a ser competents a l'hora de seleccionar, compartir i exposar la informació.
L’alumnat s'autoavalua i coavalua la competència argumentativa tasques com la comparació de textos, formularis, el joc de cartes o el debat.
Els professor supervisa la competència argumentativa de la resposta individual a la pregunta inicial de la SA.

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 l’argumentació individual de
l’alumnat.
Es dedica la darrera sessió de la situació d’aprenentatge per revisar i avaluar la transferència del coneixement creant un espai de debat del grup classe.
L’avaluació final ha de tenir en compte la qualitat de les tasques (a partir també de l’autoavaluació i la coavaluació dels membres del grup) i l’argumentació (com a resposta
a la pregunta inicial) i  les intervencions en el debat. La qualificació de les tasques, l’argumentació i el debat  ha de ser proporcional a l’esforç i temps invertit per l’alumnat,
que dependrà de grup classe en concret. Aquestes produccions són valorades per part del professor en base a les rúbrique acordades.


