
Filosofia
(Optativa)



FILOSOFIA (optativa)

ANALITZAR DE MANERA CRÍTICA LA REALITAT

PRENDRE DECISIONS RAONADES I JUSTES COMPROMESES  AMB LA
MILLORA DE LA SOCIETAT

UTILITZAR DE MANERA PRECISA ELS CONCEPTES I ELS ARGUMENTS



FILOSOFIA (4t)

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



FILOSOFIA (4t)

CE 1

Analitzar problemes
quotidians des d'una
perspectiva
filosòfica i amb una
mirada crítica,
constructiva i
èticament
compromesa.

CE 2

Identificar i
diferenciar les
premisses,
estratègies
argumentatives i
conclusions de
textos o discursos,
distingint els usos
correctes de les
argumentacions
fal·laces.

CE 3

Explicar les
diferències entre
elements racionals
i emocionals en la
justificació de
decisions a
propòsit de
conflictes de
valors.

CE 4

Elaborar i exposar
d'una manera clara,
ordenada i
argumentada idees i
propostes
filosòfiques
pràctiques que
fomenten el
creixement personal
i el compromís
social.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES



FILOSOFIA (4t)

CE 1

Dialogar i debatre de manera assertiva, respectuosa i
correctament argumentada sobre problemes morals
plantejats en qualsevol situació de la vida diària per a poder
arribar a acords o consensos.

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 1

 Analitzar problemes quotidians des d'una perspectiva
filosòfica i amb una mirada crítica, constructiva i èticament
compromesa. 

Valors

Filosofia optativa



FILOSOFIA (4t)

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



FILOSOFIA (4t)

// SABERS

Bloc 1. Bloc 2. Reptes i desafiaments contemporanis.

Què és la filosofia? Especificitat i funció de la filosofia.

Què és ser humà? Naturalesa humana, identitat i
societat.

Què és real? Aparença i realitat.

Què puc saber? Veritat, opinió i saber.

Què és actuar com una persona? Llibertat i
responsabilitat.

Ús correcte dels arguments o mort del diàleg.

Respecte al medi ambient o mort del planeta.

Diversitat personal i cultural o mort de la diferència.

Consum responsable o mort per asfíxia.

Lluita contra les injustícies o mort de l'equitat.

Acceptació i maneig de la incertesa o mort de la creativitat.

Compromís i participació ciutadana o mort de la democràcia.

Responsabilitat digital o mort de les relacions.



FILOSOFIA (4t)

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



Laboratori d'idees

Treball en equip Investigació i debat

Metodologies actives



Problemes d'actualitat Treball amb dilemes

Conflictes i situacions quotidianes ODS i desafiaments S.XXI



FILOSOFIA (4t)

// CONNEXIONS

// CRITERIS
D'AVALUACIÓ

// SITUACIONS
D'APRENENTATGE

// COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES

// SABERS
BÀSICS



FILOSOFIA (4t)

CE 4

Elaborar i exposar
d'una manera clara,
ordenada i
argumentada idees i
propostes filosòfiques
pràctiques que
fomenten el
creixement personal i
el compromís social.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

C4.1 // Elaborar textos o discursos amb una argumentació clara i ordenada.

C4.2 // Utilitzar de manera correcta els arguments en la defensa d'una idea o proposta i per a
aclarir els dubtes i malentesos que es plantegen.

C4.3 // Exposar i argumentar la posició moral que s'adopta enfront dels desafiaments de la vida
quotidiana treballats.


