
Situació d’aprenentatge matèria ___3r___ ESO

Matèria Introducció a la filosofia

Títol/Pregunta La felicitat és no pensar? Objectiu 2030: 3. Salut i benestar  Objectiu d) i k) etapa ESO

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

1. Usar i valorar adequadament arguments i estructures
argumentals, a partir de la seva anàlisi tant formal com
informal, per produir i apreciar discursos, expressions o
reflexions, personals o col·lectives, orals i escrites, de forma
rigorosa, i evitar així modes dogmàtics, fonamentalistes
fal·laços i esbiaixats de sostenir opinions o hipòtesis
incoherents.
Aquesta competència específica es connecta amb els
descriptors següents: CCL1, CCL5, CD1, STEM4, CPSAA1,
CPSAA3, CPSAA4,CC3.

2. Practicar l'exercici del diàleg filosòfic de manera rigorosa,
crítica, tolerant i empàtica, interioritzant les pautes ètiques i
formals que requereix, mitjançant la participació en
activitats grupals i a través del plantejament dialògic de les
qüestions filosòfiques, per promoure el contrast i l'intercanvi
d'idees i l’exercici d’una ciutadania activa i democràtica.
Aquesta competència específica es connecta amb els
descriptors següents: CCL1, CCL5, CD1, STEM3, CPSAA3,
CPSAA4, CC2, CC3, CCEC1.

3. Identificar problemes i formular preguntes sobre el
fonament, el valor i el sentit de la realitat i l'existència
humana, a partir de l'anàlisi i la interpretació d’imatges,
màximes, textos breus, audiovisuals, cinema, lectura de
llibres, música, art i altres formes d'expressió filosòfica i
cultural, per reconèixer la radicalitat i la transcendència
d'aquestes qüestions, així com la necessitat d'afrontar-les per
desenvolupar una vida reflexiva i conscient de si mateixa.
Aquesta competència específica es connecta amb els
descriptors següents: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CD4, CPSAA1,
CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CCEC1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

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

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

3.2. Desenvolupar una actitud indagadora, autònoma i activa
en l'àmbit de la reflexió filosòfica, mitjançant el disseny,
l'elaboració i la comunicació pública de productes originals,
com ara treballs de recerca o altres.

Sabers bàsics:

- Realitat:
● Heràclit d’Efes: “No ens podem banyar dues vegades al mateix riu.”
● Parmènides d’Elea: “És necessari dir i pensar que el ser és, i el no-ser no és.”
● Plató i el mite de la caverna.
● Anselm de Canterbury: “Crec per entendre, entenc per creure.”
● Karl Marx: “La religió és l’opi del poble.”

- Ètica:
● Epicur de Samos: “El plaer és el principi i la fi de la vida feliç”.
● Hipàrquia de Maronea i la vida dels cans.
● Aristòtil: “Sense amistat no podem ser feliços.”
● Cristina II de Suècia: “Cal gaudir o patir el present, oblidar el passat i resignar-se davant

del futur.”



Situació d’aprenentatge matèria ___3r___ ESO

Context/contextos: Escolar Social X Personal X Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

El professor projecta a la pissarra les notícies del dia que apareixen en premsa de diferents diaris o fonts d’informació sobre salut mental. Ens adonem de que una mateixa notícia o
esdeveniment pot ser explicat de diferents maneres i fins i tot amb connotacions ideològiques de fons. Sense esperit crític, és a dir, si no pensam, segurament no ens donarem compte del
manipulable que pot arribar a ser l’ésser humà. No pensar ens allunya de la veritat i de la llibertat, però ens fa més feliços? Aleshores el professor explica qui va ser Hipàtia d’Alexandria en el
seu context, la seva proposta filosòfica i convida als alumnes a qüestionar-se el seu lema: “Defensa el teu dret a pensar, perquè fins i tot pensar de manera errònia és millor que no pensar.”
Compartir i pactar les rúbriques del quadern d’aprenentatge, el registre d’intervencions dels debats i la recerca sobre filòsofes i filòsofs.

Instruccions i materials:

Pissarra física i digital, xarxa internet.
● Per entendre què és argumentar, filosofar i el pensament crític: José Carlos Ruiz: Educar en el pensamiento crítico.
● Llibre de lectura: El petit príncep d’Antoine de Saint-Exupéry. Per a la seva lectura seguir les instruccions de: Rose Giner i Irene de Puig a Com es pot llegir el petit príncep.

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

● Tasca grup-aula: debats sobre determinades màximes i realitats relacionades amb la felicitat i la salut mental i el Petit príncep.
● Tasca en petits grups: Recerca sobre les màximes filosòfiques a partir de determinades preguntes que funcionen com a rutines de pensament: Qui ho va dir? Per què? Què significa?

En què es fonamentava (teoria-pràctica)? Què en penso? Què significa?...
● Tasca individual: Escriure una reflexió a partir de la qüestions tractades a l’aula que incorpori les seves impressions, sentiments, pensaments,.. de forma escrita o figuroanalògica.
● El producte final serà elaborar uns cartells divulgatius per exposar a l’Institut sobre la relació entre la felicitat i la salut mental a partir de la filosofia com a “cura de si”. Aquesta

exposició es farà el 10 d’Octubre, dia Mundial de la Salut Mental.

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

● Debats: els alumnes han de distingir, amb l’ajuda del professorat, entre opinions, fal·làcies i arguments pròpies i dels companys, valorant les idees argumentades, el respecte i torn de
paraula. A la pissarra en pot fer un mapa conceptual de les idees aportades. En el quadern  l’aprenentatge es registra les idees argumentades i les contra-argumentacions sorgides
en el debat. Al final dels debats posada en comú del registre que es farà servir per extreure idees de recerca per a la reflexió personal.

● Reflexió personal: es consensua una pauta (a mode de rúbrica) d’un text argumentatiu. La reflexió pot incloure text, dibuixos, imatges,... que serà l’expressió l’aprenentatge  personal
de l’alumne.

https://youtu.be/cLN2xGzQdnw
https://www.cinemaperaestudiants.cat/admin/web/uploaddir//pelicules/El-Petit-Princep-COMPLET.pdf
https://octaedro.com/wp-content/uploads/2019/02/80176.pdf
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● Producte final: exposició: els alumnes organitzen la distribució i atribució de tasques sota la supervisió del professor. Aquestes, com la seva  consecució, seran enregistrades i
valorades pels mateixos companys sota la supervisió del professorat.

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

● L’avaluació final ha de tenir en compte el registre d’intervencions en els debats, la qualitat del producte final (a partir també de la coavaluació dels membres del grup) i la reflexió
personal (a partir de l’interès per millorar-la). La qualificació d’aquestes tres tasques (debats, exposició i reflexió personal) contribueixen als tres criteris d'avaluació a partir de les
rúbriques pactades amb els alumnes.

● Aquesta SA permet transferències de coneixements amb matèries lingüístiques (expressió oral i escrita); biologia (bioquímica del SNC); digitalització (recerca en xarxes d’informació i
creació del producte final).


