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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

CE 1

Té a veure amb la
historicitat del saber filosòfic
i amb el treball crític de les
fonts

CE 2

Capacitat de seleccionar i
tractar la informació des
d'una perspectiva crítica. 

CE 3

Capacitat d'explicar amb
claredat les teories filosòfiques
i posar-les en relació amb
problemes actuals

CE 5

Qüestionament del cànon i
visibilització d'altres veus
filosòfiques

CE 4

Identificar el diàleg constant
entre l'actualitat i el passat

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE 6

Anàlisi dels problemes ètics i
polítics plantejats en la història
de la filosofia i posar-los en
relació amb l'actualitat
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1er BATXILLERAT

CE 2

Utilitzar criteris de cerca, selecció i anàlisi
d'informació referida a qüestions
filosòfiques des d'una actitud reflexiva,
autònoma, rigorosa i creativa.

CE 2

Buscar, analitzar i interpretar informació
relativa a problemes historicofilosòfics des
d'una actitud reflexiva autònoma, rigorosa i
creativa. 

2on BATXILLERAT

// COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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// SABERS

Bloc 1. Antiga
Historicitat dels problemes i concepcions de la filosofia. 
Cosmovisió mítica i explicació filosòfica. 
El problema de la realitat en els presocràtics.  
Filosofia i ciutadania en la Il·lustració grega. Els sofistes i
Sòcrates. Aspàsia de Milet i el paper de la dona en la cultura i la
filosofia grega. 
El debat polític: Les propostes platònica i aristotèlica entorn del
millor ordre social.  
L'antropologia en la filosofia clàssica. Sòcrates i el coneixement
de si. La psique en Plató i Aristòtil.  
La discussió ètica. L'intel·lectualisme socraticoplatònic; la teoria
de les virtuts en Plató i el concepte d’eudaimonia en Aristòtil. 
De les polis a l'imperi. Filosofia, ciència i cultura en l'hel·lenisme.
Estoïcisme i epicureisme. 

Bloc 2. Medieval

Qüestions fonamentals en la filosofia medieval. 
L'assimilació de la filosofia grega per la teologia medieval.
El problema de la relació entre fe i raó.  

Filosofia i ciència 

La filosofia àrab i jueva.  

              Agustí d’Hipona i Hipàtia d'Alexandria. 

             Hildegarda de Bingen i Guillem d’Ockham. 

El naixement de la modernitat europea. El Renaixement. El
protestantisme. La revolució científica.  
La necessitat d'un fonament segur per al coneixement. Principals
figures del racionalisme i l’empirisme. 
La qüestió de l'origen i del fonament de la societat i el poder. Del
pensament polític medieval a la teoria del contracte social. 
El debat metafísic modern. La filosofia crítica d’Immanuel Kant i el
problema de la metafísica com saber.  
El projecte il·lustrat 

             Potència i límits de la raó. 
             Il·lustració i democràcia. 
             La lluita pels drets. Mary Wollstonecraft i Olympe de Gouges. 

Crisi del projecte il·lustrat i crítica contemporània.  
Filosofia de la sospita: decadència i dissolució de la filosofia
occidental. Marx i Nietzsche. 
Corrents filosòfics del segle XX. 
El desenvolupament del feminisme: Simone de Beauvoir. 
El desarrelament segons Simone Weil. 
Segle XX i barbàrie. L'anàlisi del totalitarisme de Hannah Arendt. 

Bloc 3. Moderna

Bloc 4. Contemporània
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// SABERS

Bloc 1. Antiga

De les polis a l'imperi. Filosofia, ciència i cultura en
l'hel·lenisme. Estoïcisme i epicureisme

Bloc 2. Medieval

L'assimilació de la filosofia grega per la teologia medieval.
El problema de la relació entre fe i raó. 
Agustí d’Hipona i Hipàtia d'Alexandria.

La necessitat d'un fonament segur per al coneixement.
Principals figures del racionalisme i l’empirisme.

El desarrelament segons Simone Weil.

Bloc 3. Moderna Bloc 4. Contemporània
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Antologia de textos
tertúlies

Debats dil·lemes

situacions per fer-se preguntes
Eixides
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// situacions
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

CE 1

Identificar les diferents
concepcions
filosòfiques que s'han
formulat al llarg de la
història, explicar-ne les
idees principals i
comparar-les,
mitjançant
l'aproximació a les
fonts i el treball crític
sobre aquestes.

// CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació 

1.1 Identificar les diverses aportacions que s'han produït al
llarg de la història sobre qüestions filosòfiques.

1.2 Explicar diferents teories filosòfiques a través de l'anàlisi
de les fonts.

1.3 Relacionar les diferents teories filosòfiques estudiades
amb el present.



HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

// Com ho farem?

Criteris
d'Avaluació 

1.1 Identificar les
diverses aportacions
que s'han produït al
llarg de la història
sobre qüestions
filosòfiques

1.2 Explicar diferents
teories filosòfiques a
través de l'anàlisi de
les fonts.

Instruments
d'avaluació

El seguiment
d'exercicis permet
avaluar l'assimilació i
el grau de compromís
de l'alumnat. 
També li permet
avaluar l'organització i
presentació dels
treballs.

L'observació directa a
l'aula li permet avaluar
el procés que el grup
ha dut a terme per a
realitzar l'exercici

Competència
específica 1

Identificar les diferents
concepcions filosòfiques
que s'han formulat al llarg
de la història, explicar-ne
les idees principals i
comparar-les, mitjançant
l'aproximació a les fonts i
el treball crític sobre
aquestes.

Situacions
d'aprenentatge

Mitjançant una
antologia de textos
proporcionats pel
professorat,  l'alumnat,
amb petits grups,
sintetitza les idees i
elabora una infografia
comparativa entre les
distintes teoríes
filosòfiques

 Sabers bàsics

Bloc 3. Moderna

La necessitat d'un
fonament segur per al
coneixement.
Principals figures del
racionalisme i
l’empirisme.



HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

// Com ho farem?
Criteris
d'Avaluació 

3.2. Utilitzar els
conceptes i els
arguments de manera
rigorosa per a exposar
les idees i raonaments
que s'han donat al llarg
de la història per a
aclarir els dubtes i
malentesos que es
plantegen.
3.3. Identificar i
analitzar críticament els
usos dogmàtics i
esbiaixats dels
arguments de la història
de la filosofia.
3.4. Utilitzar un
llenguatge oral i escrit
inclusiu i igualitari en
qualsevol situació
d'aprenentatge.

Instruments
d'avaluació

Control de continguts
per avaluar als
membres del grup.

Seguiment d'exercicis
per avaluar a la resta
d'alumnat per veure si
han seguit amb atenció
el debat.

Competència
específica 3

Argumentar de manera
rigorosa i constructiva a
l'hora d'expressar teories i
idees relacionades amb
problemes
historicofilosòfics.

Situacions
d'aprenentatge

S'elabora un debat a
classe on es posen de
manifest dues
posicions enfrontades
envers una temàtica.
Dos grups preparen
l'explicació i les
rèpliques a l'altra
posició.
La resta actúa com  a
espectador i a la fi
exposen amb un
argument quina ha
estat la posició que
més els ha convençut

 Sabers bàsics

Bloc 2. Medieval

L'assimilació de la
filosofia grega per la
teologia medieval. El
problema de la relació
entre fe i raó. 
Agustí d’Hipona i
Hipàtia d'Alexandria.


