PRESENTACIÓ MATÈRIA FILOSOFIA 4t ESO

CURS 2017/ 2018

PROFESSOR/A

MARGARITA ROSSELLÓ

HORARI

3h/setmana

Informacions generals

La matèria de filosofia té com a objectiu principal que els alumnes es comprenguin
a si mateixos i comprenguin el seu món. Per aconseguir-ho, els dota d’eines
cognitives, tant teòriques com pràctiques. La part teòrica de l'assignatura serveix
perquè els alumnes coneguin els grans interrogants, els conceptes especialitzats i
les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. La part pràctica
permet adquirir habilitats com saber pensar, raonar i argumentar amb fonament i
coherència i de forma autònoma, i eines com l'actitud crítica i reflexiva, que
ensenya als alumnes a no admetre idees que no han estat rigorosament analitzades
i evidenciades, l’habilitat discursiva per dialogar i convèncer evitant el pensament
únic i dogmàtic, la capacitat de destriar el que és evident del que és arbitrari, el que
és substancial del que és accidental, la gestió creativa de les seves capacitats
estètiques o el raonament moral i polític autònom, coherent i fonamentat.
Continguts (UD)

PRIMERA AVALUACIÓ
1. LA FILOSOFIA
2. IDENTITAT PERSONAL
SEGONA AVALUACIÓ
3. SOCIALITZACIÓ
4. PENSAMENT
TERCERA AVALUACIÓ
5. REALITAT I METAFÍSICA
6. TRANSFORMACIÓ
Criteris de qualificació (notes, percentatges, treballs obligatoris...)
L' avaluació serà continua i estarà encaminada a observar els progressos en l'assoliment de
les competències i en la conseqüció dels objectius fixats. Així, la superació de les proves,
treballs o avaluacions posteriors implica l'aprovat dels anteriors.
Per a la qualificació de la matèria es tindrà en compte:
-Els treballs, exercicis escrits i presentacions dels alumnes, l'atenció i les intervencions a
classe, la participació adequada en els debats, les respostes i les exposicions orals, la
puntualitat en la presentació de les tasques i que aquestes es presentin de forma adequada
(60%)
- Almenys un examen escrit per trimestre sobre els continguts estudiats (40%)
Criteris de recuperació (durant el curs i setembre)
En el cas de no superar la matèria el mes de juny, el setembre l'alumne haurà d'entregar el
treball d'estiu (50%) i realitzar una prova escrita (50%). La nota final de la recuperació de
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setembre serà la suma d'aquests percentatges.
Altres
Materials que utilitzarem al llarg del curs:
- Arxivador d'anelles o carpeta de fundes per guardar fotocòpies, bolígrafs...
- Fotocòpies que aportarà el centre, plataforma virtual.
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