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REUNIONS DEL DEPARTAMENT: Dijous 14:10/15:05

I Programació comuna a totes les assignatures

1 Introducció

1.1 Justificació de la programació

Programar  en  el  context  educatiu  i  pedagògic  significa  concretar  i  organitzar  les
intencions  educatives  generals  en  una   proposta  didàctica  de  curs  que  permeta  als
alumnes arribar a assolir les capacitats reflectides en el currículum. Amb això es pretén
facilitar  la  planificació,  desenvolupament  i  avaluació  del  procés  d'ensenyament-
aprenentatge,  encara  que  alhora  resulta  dificultós  conjugar  les  exigències  de  la
programació amb les exigències de fer una atenció individualitzada del alumnat -que no
pot ser programada a priori, sinó que es va re-definint en el dia a dia- que permeta una
correcta gestió de la diversitat que necessàriament trobarem dins de l'aula. 

La  necessitat  d'elaborar  una  programació  s'explica  pel  fet  que  suprimeix  l'atzar  i  la
improvisació, encara que considerem que aquesta pretensió està destinada a fracassar, ja
que sempre hi ha un component d'atzar que necessita de la improvisació, investigació i
adaptació constant en una tasca com la nostra, en la que treballem amb persones. Però
no  podem  negar  que  concretar  la  programació,  per  altra  banda,  ajuda  a  eliminar
programes  incomplets,  a  coordinar  programes  entre  els  diferents  professors  del
departament  (compartim els  mateixos  alumnes al  llarg  de la  seua  trajectòria)  permet
adaptar el treball pedagògic al context del centre i l'aula, i assegura la coherència entre les
intencions educatives del centre i la pràctica docent.  

La present programació s'ha elaborat tenint en compte principalment:

• Decret 51/2018, de 27 d'abril  , del Consell,   pel qual es modifica el Decret   
87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de 
l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

• Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell  ,   pel qual estableix el currículum i   
desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat en 

la Comunitat Valenciana. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/06/10/pdf/2015_5410.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
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• Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre  ,   pel qual s'estableix el currículum   
bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

• Reial Decret 1631/2006 de 29 de desembre  , pel qual s'estableixen els ensenyaments  
mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria. 

• D  ecret   104/2018, de 27 de juli  o  l  , del Consell,    pel qual es desenvoluen els principis  
d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.     

1.2 Contextualització

L'Institut d'Educació Secundària “La Malladeta” (Codi 03009051), situat en la localitat de la
Vila Joiosa, província d'Alacant. 

La localitat de la Vila Joiosa és un municipi situat en la costa de la comarca alacantina de la
Marina Baixa, de la qual és capital de comarca. Compta amb uns trenta-dos mil habitants i
tradicionalment destaca per la seua activitat agrícola, pesquera i les seues indústries del
xocolate (Xocolates Valor, Pérez o Clavileño), de les xarxes (REDSINSA) i de les drassanes
(Santa  Marta),  encara  que  actualment,  donada  la  seua  proximitat  a  Benidorm,  s'ha
convertit  en  una  ciutat  dormitori  d'aquesta  urbs  turística  i  l'activitat  econòmica
predominant, avui dia, és el sector serveis. 

Pel que fa al sistema educatiu, juntament amb l'IES La Malladeta, a la Vila Joiosa existeixen
altres dos instituts d'educació secundària: l'IES Marcos Zaragoza i l'IES Núm. 3. El nostre
centre imparteix ESO, Batxillerat (modalitats de Ciències i Humanitats) i Cicles Formatius
(família de Serveis a la Comunitat) 

L'IES  la  Malladeta  rep alumnes de diversos  centres  d'Educació  Primària  de la  localitat
(“Hispanitat”,  “Mare  Nostrum”  i  “Doctor  Esquerdo”),  així  com  de  menudes  poblacions
properes com Finestrat, Sella, Orxeta o Relleu. A açò caldria afegir l'alumnat immigrant
que  arriba  des  del  seu  país  d'origen  (fonamentalment  sud-americans  -Equador,
Colòmbia...-, marroquins i d'Europa de l'Est). 

D'aquesta manera, l'alumnat que rep el centre presenta una estructura socio-econòmica
diversa,  amb  majoria  de  famílies  de  classe  treballadora  dedicades  majoritàriament  al
sector serveis, pesca, agricultura i a la indústria de la zona. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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És important destacar l'elevat nombre d'alumnes amb els quals conta el centre (més de
mil) i la presència de la immigració en les aules, el que ens ofereix una gran oportunitat de
treballar per a la inclusió inter-cultural des de la nostra labor docent. 

Pel que fa al Centre pròpiament dit, l'IES La Malladeta té una antiguitat de 50 anys. És el
primer institut que es va establir  a la comarca, encara que l'actual -situat en el  carrer
Diputada Àngela Llinars, 1-, és de recent construcció, amb un canvi d'ubicació pel que fa a
l'anterior.  Aquesta  nova  ubicació  és  més  cèntrica  que  la  dels  altres  dos  centres  de
secundària de la ciutat i, per tant, és el més sol·licitat per l'alumnat, amb la conseqüent
massificació. L'edifici té tres plantes i compta, aproximadament, amb cinquanta aules, les
quals queden englobades dins de cadascun dels departaments, funcionant com a aules
temàtiques. 

2 Objectius generals d'etapa

2.1 Objectius generals d'etapa de l'ESO

L’article 4 del DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, establix quins son els objectius
generals de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana.

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir a desenrotllar en les i els alumnes les
capacitats que els permeten:

a)  Conèixer,  assumir  responsablement  els  seus  deures  i  exercir  els  seus  drets  en  el
respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i
grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors comuns d’una
societat  plural,  oberta  i  democràtica,  i  preparar-se  per  a  l’exercici  de  la  ciutadania
democràtica.

b) Adquirir,  desenrotllar i  consolidar hàbits de disciplina, estudi i  treball  individual i  en
equip  com  a  condició  necessària  per  a  una  realització  eficaç  dels  processos  de
l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.

c)  Fomentar  actituds  que  afavorisquen la  convivència  en  els  àmbits  escolar,  familiar  i
social.

d) Valorar i  respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de
drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar els
estereotips i qualsevol discriminació.
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e) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejuís de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

f) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a adquirir,
amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les
tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

g) Concebre el coneixement científic com un saber integrat que s’estructura en distintes
disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els
diversos camps del coneixement i de l’experiència.

h) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit
crític, la iniciativa personal i  la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre
decisions i assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat de superar les
dificultats.

i)  Comprendre i  expressar amb correcció textos i  missatges complexos, oralment i  per
escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i  com a part  fonamental del seu patrimoni
cultural,  així  com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de
totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en el
coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdós llengües.

j) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

k)  Conèixer  els  aspectes  fonamentals  de  la  cultura,  la  geografia  i  la  història  de  la
Comunitat  Valenciana,  d’Espanya  i  del  món;  respectar  el  patrimoni  artístic,  cultural  i
lingüístic; conéixer la diversitat de cultures i societats a fi de poder valorar-les críticament i
desenrotllar actituds de respecte per la cultura pròpia i per la dels altres.

l) Conèixer i acceptar el funcionament del cos humà i respectar les diferències. Conèixer i
apreciar els efectes beneficiosos per a la salud dels hàbits d’higiene, així com de l’exercici
físic i de l’adequada alimentació, incorporant la pràctica de l’esport i l’educació física per a
afavorir el desenrotllament personal i social.

m) Analitzar els  mecanismes i  valors  que regixen el  funcionament de les societats,  en
especial  els  relatius  als  drets,  deures  i  llibertats  de  les  ciutadanes  i  dels  ciutadans,  i
adoptar juís i actituds personals respecte a estos.

n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum responsable,
l’atenció dels sers vius i el medi ambient, i contribuir-ne així a la conservació i millora.

o) Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes
manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació. 
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p) Analitzar i valorar, de manera crítica, els mitjans de comunicació escrita i audiovisual.

2.2 Objectius generals d'etapa de Batxillerat

En  l’article  5  del  DECRET  102/2008,  d’11  de  juliol,  del  Consell,  pel  qual  s’establix  el
currículum del batxillerat en la Comunitat s’establixen quins son els objectius genarals de
l’etapa de Batxillerat.

El batxillerat contribuirà a desenrotllar en l’alumnat les capacitats que li permeten:

a)  Exercir  la  ciutadania  democràtica,  des  d’una  perspectiva  global,  i  adquirir  una
consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució Espanyola així com
pels  drets  humans,  que fomente la  corresponsabilitat  en la  construcció  d’una societat
justa i equitativa i afavorisca la sostenibilitat.

b)  Consolidar  una  maduresa  personal  i  social  que  els  permeta  actuar  de  forma
responsable  i  autònoma  i  desenrotllar  el  seu  esperit  crític.  Preveure  i  resoldre
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i les oportunitats entre hòmens i dones, analitzar i
valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no discriminació
de les persones amb discapacitat.

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a
l’eficaç aprofitament de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenrotllament personal.

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer les
obres  literàries  més  representatives  escrites  en  ambdós  llengües  fomentant  el
coneixement i l’estima del valencià; així com la diversitat lingüística i cultural com a un dret
i un valor dels pobles i de les persones.

f)  Expressar-se  amb  fluïdesa  i  correcció  en  una  o  més  llengües  estrangeres  objecte
d’estudi.

g)  Utilitzar  amb  solvència  i  responsabilitat  les  tecnologies  de  la  informació  i  la
comunicació.

h) Accedir als coneixements científics i  tecnològics fonamentals i  dominar les habilitats
bàsiques pròpies de la modalitat triada; així com els seus mètodes i tècniques.

i) Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents
històrics  i  els  principals  factors  de  la  seua  evolució.  Participar,  de  forma  solidària,  el
desenrotllament i millora del seu entorn social.
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j)  Comprendre  els  elements  i  els  procediments  fonamentals  de  la  investigació  i  dels
mètodes  científics.  Conéixer  i  valorar  de forma crítica  la  contribució  de la  ciència  i  la
tecnologia  en el  canvi  de  les  condicions  de vida,  així  com refermar  la  sensibilitat  i  el
respecte cap al medi ambient.

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball
en equip, confiança en un mateix i sentit crític.

l) Desenrotllar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de
formació i enriquiment cultural.

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per a afavorir el desenrotllament personal i social.

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària i de la salut
laboral.

o)  Conéixer,  valorar i  respectar el  patrimoni natural,  cultural i  històric de la Comunitat
Valenciana  i  la  resta  de  les  comunitats  autònomes  d’Espanya  i  contribuir  a  la  seua
conservació i millora.

p) Participar de forma activa i solidària en el desenrotllament i millora de l’entorn social i
natural, orientant la sensibilitat cap a les diverses formes de voluntariat, especialment el
desenrotllat pels jóvens.

3 Competències bàsiques.

3.1 Competències bàsiques de l'etapa d'ESO.

L’article  5  del  DECRET  112/2007,  de  20  de  juliol,  del  Consell,  establix  quines  son  les
competències  bàsiques  de  l’etapa  d’Educació  Secundària  Obligatòria en la  Comunitat
Valenciana. 

1. Les competències bàsiques, com a elements integrants del currículum, són les fixades
en l’annex I del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre. En les distintes matèries de
l’etapa es presta una atenció especial al desenrotllament d’estes competències, iniciat en
l’educació primària, que l’alumnat haurà d’haver adquirit en finalitzar l’ensenyança bàsica.
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2. La lectura constituïx un factor primordial per al desenrotllament de les competències
bàsiques. Els centres hauran de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un
temps dedicat a la lectura en tots els cursos de l’etapa

3.2 Competències bàsiques de l'etapa d'ESO en la Lomque

A partir de l'Ordre ECD/65/2015, del 21 de gener, aquestes són les competències básiques
a treballar en la formació del nostre alumnat

1. Competència en comunicació lingüística.

2. Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i Tecnologia

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic.

4. Competència digital.

5. Competència social i cívica.

6. Consciència i expressions culturals

7. Competència per aprendre a aprendre.

8. Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

4 Avaluació 

4.1 Criteris d'avaluació generals de l'etapa d'ESO

En l’article 9 del  DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, s’estableixen quins son els
criteris  generals  d’avaluació  dels  aprenentatges  per  a  l’etapa  d’Educació  Secundària
Obligatòria a la Comunitat Valenciana. 

1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de l’educació secundària obligatòria
ha de ser contínua i diferenciada segons les distintes matèries del currículum.

2. El professorat avaluarà el seu alumnat tenint en compte els diferents
elements del currículum. 
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3. Els criteris d’avaluació de les matèries són el referent fonamental per a valorar el grau
d’adquisició de les competències bàsiques i el de consecució dels objectius.

4.  L’equip  docent,  constituït  pel  conjunt  del  professorat  de  l’alumnat  coordinat  per  la
professora tutora o el professor tutor, ha d’actuar de manera col·legiada al llarg del procés
d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resulten, en el marc del que establisca la
conselleria competent en matèria d’educació.

5.  En el  procés d’avaluació contínua,  quan el  progrés d’una alumna o alumne no siga
l’adequat,  s’han  d’establir  mesures  de  reforç  educatiu.  Estes  mesures  s’adoptaran  en
qualsevol moment del curs, tan prompte com es detecten les dificultats, i estaran dirigides
a  garantir  l’adquisició  dels  aprenentatges  imprescindibles  per  a  continuar  el  procés
educatiu.

6.  El  professorat  ha  d’avaluar  tant  els  aprenentatges  de  l’alumnat  com  els  processos
d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent.

4.2 Criteris d'avaluació generals de l'etapa d'ESO Lomque

1. L’avaluació en l’Educació Secundaria Obligatòria, a més de tindre
un caràcter continu i formatiu en els termes que preveu l’article 8
d’este decret, també tindrà un caràcter integrador. Este caràcter, segons
el que establix l’article 20.2 del Reial Decret 1105/2014, implica que
haurà de tindre’s en compte des de totes i cada una de les assignatures
la consecució dels objectius establits per a l’etapa i del desenrotllament
de les competències corresponent

2. En l’avaluació de l’alumnat i en les decisions de promoció es
donarà una especial consideració a les qualificacions obtingudes en les
matèries de Valencià: Llengua i Literatura; Llengua Castellana i Literatura;
Matemàtiques, atés el seu caràcter instrumental per a l’adquisició d’altres coneixements

3.Entre les mesures destinades a l’alumnat per al que s’hagen previst adaptacions 
curriculars individuals significatives també es podrà incloure, dins del proces d’avaluació 
continua exclusivament, la realització de proves especifiques que prenguen com a referent
els elements del curriculum fixats en les mencionades adaptacions.

4.3 Avaluació del procés d'ensenyança i aprenentatge

Que l’alumne no arribe als objectius que ens havíem proposat, podria ser la prova
de que alguna cosa ha no ha estat bé en el procés d’ensenyament, ni sols d’aprenentatge.
Aleshores el professor hauria de revisar la seua metodologia, per a adaptar-la, si es el cas,
a  les  condicions  de  l’alumne  de  manera  que  l’ensenyament/aprenentatge  resulte
satisfactori. Es necessari que fem, en tot moment, de la nostra feina una tasca reflexiva i
auto avaluadora.
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Per tant l’avaluació a través d’una nota desglosada en activitats, actituds i exercicis
avaluables, serà indicador quantitatiu d’avaluació i indicador quantitatiu d’èxit no soles de
l’activitat discent sino també de l’activitat docent. Al final del curs, tractarem d’interpretar
qualitativament eixes dades per tal d’establir plans de millora i objectius per a propers
cursos i programacions.

Considerem  interessant  la  possibilitat  de  passar  al  alumnat,  o  a  una  mostra
d'aquest un qüestionari d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge programat,
en  el  que  puguen  valorar  qualitativament  la  intel·ligibilitat  de  les  explicacions,  la
metodologia, l'adequació dels continguts en la seua selecció, la dificultat en la comprensió
d'aquestos, la utilitat dels procediments, la claredat dels criteris d'avaluació i la correcció
en la seua aplicació. No podem donar una validesa oficial a aquestes enquestes, ja que
l’alumne no es qui per a avaluar al professor. Per tant, aquesta possibilitat d’avaluació serà
considerada (i utilitzada, o no) per cada professor.

5 Metodologia.

5.1 Metodologia general i orientacions didàctiques

El currículum que estableix la legislació vigent determina quins son els objectius generals
de les assignatures pròpies del nostre departament. Aquestes han de contribuir a que els
alumnes  adquireixen  una  sèrie  de  capacitats  i  competències  que  podem  dividir  en
conceptuals,  procedimentals  i  actitudinals.  La  nostra  metodologia  ha  de  fer  justícia  a
aquesta exigència.     

Hi  ha  una frase de Kant  citada a la  introducció del  currículum de Filosofia  del  decret
50/2002 per destacar la importància dels procediments: “no cal aprendre Filosofia sinó a
filosofar”  Així,  no es  considera convenient  l’erudició  acadèmica,  i  sí  el  procediment de
l’activitat filosòfica. Segons el decret, allò que importaria en l’aula no es el fet de repetir,
transmetre  o  recitar  tesis,  sinó  l’adquisició  d’hàbits  mitjançant  els  quals  els  alumnes
puguen  convertir-se  no  en  espectadors,  sinó  en  participants  i  actors  del  procés  de
clarificació  dels  problemes.  Aleshores,  es  fonamental  en  la  nostra  disciplina  el
desenvolupament de:

a) l’argumentació oral i escrita
b) la lectura comprensiva i crítica de tot tipus de textos 
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Més que un currículum extens en continguts, sembla fonamental treballar per que els
alumnes maduren l’argumentació, la redacció de textos argumentatius, la lectura crítica
de tot tipus de textos i el comentari de textos filosòfics.

Segons  aquesta  perspectiva,  les  habilitats  lingüístiques,  intel·lectuals  i  conceptuals  que
puguen assolir els alumnes durant el seu Batxillerat (i durant tota l’educació en general)
constituiran  un  bagatge  del  qual  es  beneficiaran  tota  la  vida  molt  mes  que  d’uns
continguts  excessius  memoritzats  per  a  l’examen,  no  sempre  entesos,  i  oblidats  ben
prompte per poc significatius.

El que resulta més desitjable no es tractar d’apropar forçadament la filosofia i l'ètica als
alumnes, a cop d’examen final i repàs d’última hora. Mes aviat es intentar motivar-los per a
que s’hi apropen per ells mateixos, tractant d’oferir els continguts de la nostra disciplina
de forma que destaquem la seua utilitat, la seua relació amb la realitat quotidiana dels
alumnes, tractant d’aconseguir allò que s’anomena aprenentatge significatiu. 

Aquesta aspiració pot semblar excessivament optimista. Es evident que la pràctica docent
xoca en molts casos amb aquesta aspiració, però considerem desitjable prendre-la com
ideal regulatiu, com a utopia si es vol, cap on hem de tendir.

Com veiem, la legislació vigent sembla demanar-nos evitar l’aprenentatge memorístic en
favor  del  procedimental.  Però  aquesta  prevenció  contra  l’erudició  no pot  portar-nos  a
deixar  de  banda  la  tradició  filosòfica:  aquesta  suposa  un  bagatge  al  que  no  podem
renunciar, no podem pretendre fer Filosofia al marge de la que s’ha fet durant més de dos
mil·lennis: hauríem de repetir totes les tesis, antítesis i solucions que s’han donat durant
aquest temps. 

No podem ignorar aquesta riquesa, i pretendre fer Filosofia partint de zero. Aleshores, hi
ha que insistir en la importància del continguts conceptuals: la docència en filosofia i ètica
mai podrà basar-se exclusivament en el procediment: l’estudi dels conceptes i distincions
que han anat sorgint al llarg de l’historia de les idees ens dona ferramentes per tal de
pensar el nostre present amb menys superficialitat i amb major amplitud de mires del que
suposaria una reflexió espontània.  

Podríem resumir la dialèctica procediments/actituds parafrasejant a Kant a la manera en
que  també  ho  feia  Lakatos,  per  a   afirmar  que  en  l’aula  de  filosofia  conceptes  sense
procediments son cecs mentre que els procediments sense conceptes son buits. Aleshores si
seguim al saludable i  vell  Aristòtil,  el  mes desitjable serà buscar la virtut docent en el
terme mig entre conceptes i procediments.   

Aquestos pressuposts metodològics s’han de veure reflectits en la orientació de les classes
i dels diferents tipus d’activitats. 

5.2 Activitats i estratègies d'ensenyança i aprenentatge
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5.2.1 El treball amb els textos i la lectura comentada. El model de treball individual, en
grup i en comú. 

D’acord amb els objectius generals d’etapa de Batxillerat i ESO, la metodologia i pràctica
docent del professorat han d’afavorir la capacitat de l’alumne tant per aprendre per ell
mateix com per treballar en equip. Considerem aquestos aspectes com complementaris i
els dos igualment importants en una disciplina com la nostra. 

Per al treball amb textos, seguirem les següents directrius:

1  Presentarem als  alumnes  un  text  fotocopiat  o  projectat,  i  els  demanarem  que  el
llegeixen (a classe o a casa) comprensivament i que traguen les idees principals, o bé que
responguen  unes  preguntes,  tractant  d'identificar  tema,  problema,  tesi  del  autor  i
arguments. 

2  Acte  seguit,  o  bé  en  la  següent  sessió,  en  lloc  de  donar-los  la  nostra  interpretació
directament, tenim dos possibilitats. 

La primera, podem convidar-los (i així ho farem amb la majoria dels textos) a que exposen
en veu alta  les  conclusions a  les  que han arribat  per  tal  d’anar,  entre tots,  teixint  els
continguts  de  la  unitat.  Cal  propiciar  un  ambient  de  respecte  pels  interlocutors  i  de
discussió d’idees, tractant de suggerir que cadascú diga allò que se li acudeix, a la manera
de pluja d’idees, i anar preservant sobre la marxa aquelles conclusions dels alumnes que
considerem adequades, per a anar component en la pissarra l’esquema que ajude a anar
seguint els continguts.
 
La segona possibilitat consisteix en animar-los a que s’exposen i discuteixen entre ells, en
grups de quatre o cinc, les conclusions a les que han arribat. Tal volta amb això la classe
esdevinga una espècie de guirigall de cafè, amb trenta persones parlant al mateix temps,
però això no té per que suposar un problema si no ho fem sovint. Pot resultar adequat
separar els més amics en diferents grups. Nosaltres hem d’anar supervisant aquest treball
de  comentari  i  discussió  en grup.   Considerem que aquesta  resulta  una metodologia
idònia per a la nostra disciplina, donat el caràcter dialògic de la reflexió filosòfica. 

Després, no obstant, s’ha de passar per una posada en comú amb tota la classe, en la que
un representant de cada grup exposarà les conclusions a les que han arribat en la seua
discussió. Amb això, els alumnes tindran la gratificant sensació de que arriben ells a les
conclusions i als continguts, de que construeixen el seu material de treball, en lloc d’anar
seguint un llibre de text. 

5.2.2 Les explicacions magistrals
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Cal  fugir  del  model  de  la  classe  magistral,  per  tractar  de  trobar  fórmules  més
participatives i intersubjectives. No obstant, per tal de garantir la consecució dels objectius
i garantir l’assoliment dels continguts per part dels alumnes, no podem prescindir de les
explicacions en classe.

5.2.3 El mapa conceptual

Les explicacions magistrals i les lectures comentades hauran d’anar concretant els seus
resultats en mapes conceptuals, que ens permetran. d’una manera molt visual i intuïtiva.
situar i  comprendre problemes, autors i conceptes. Aquestes representacions gràfiques
són un exercici  important tant en filosofia com en qualsevol  altre treball  intel·lectual,  i
seran utilitzades pel professor a la pissarra i al projector. Es desitjable per als alumnes que
s’exerciten  en  la  realització  d’aquestos  esquemes,  ja  que  els  ajudaran  a  estudiar  i  a
composar textos. 

Per a avaluar com és d’efectiu l’ensenyament o aprenentatge en aquesta disciplina del
mapes  conceptuals,  podem tractar-los  com una activitat  més  a proposar.  Així,  podem
demanar a l’alumne, a banda d’un comentari de text, un mapa conceptual de les idees
contingudes  en  aquest  text,  que  podem  avaluar  també.  A  més,  per  a  fer  qualsevol
comentari de text en condicions és fonamental una ordenació de les idees posterior a
l’anàlisi.

5.2.4 La dissertació

La dissertació o assaig, és un format de text argumentatiu d’elevat valor pedagògic, ja que
obliga a esquematitzar els diferents arguments respecte a un problema i a ordenar-los per
tal de poder presentar-los i que resulten intel·ligibles. La dissertació és, a banda del debat
o diàleg, un exercici de l’art de l’argumentació que és la filosofia. En una dissertació s’ha
d’oferir una resposta o postura davant un problema, però contrastant-la amb les seues
alternatives i donant arguments de perquè la considerem la millor. Podem plantejar la
dissertació com una pregunta (que pot anar introduïda per un text). 

Una bona dissertació ha de tenir tres parts fonamentals i irrenunciables: la introducció, el
cos i  la  conclusió.  La introducció és  el  lloc  on cal  plantejar les  preguntes.  Ací  cal  que
plantegem el problema, de manera que el lector comprenga la nostra motivació. Això ens
portarà a plantejar literalment el problema. També cal que anticipem com anem a intentar
abordar-lo. En el cos és on hem de tractar de trobar la solució, enumerant i posant en
diàleg els diferents arguments o postures respecte al problema en qüestió i valorant i
justificant quines considerem més correctes. La conclusió és el moment de resumir allò
que hem fet en el cos (així com ho vam anticipar a la introducció) i d’exposar la conclusió
pròpiament dita a la que hem arribat. Sovint la dissertació ha d’acabar amb una pregunta,
plantejant un nou problema o oferint un nou plantejament del mateix: així és la Filosofia,
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un etern re-plantejar-se en el qual les tesis porten a problemes, que porten a noves tesis,
que porten a nous problemes...

Podem sintetitzar tot allò que hem explicat dient que en la introducció cal dir el que anem
a dir, en el cos cal dir-ho, i en la conclusió cal dir el que hem dit. Això, que pot semblar
redundant, li proporciona al text un alt nivell d’intel·ligibilitat. Per tant suposarà un recurs
molt important per a l’alumne, a l’hora d’argumentar tant per escrit com oralment. 

Es suposa que la dissertació s’ha de treballar al voltant de problemes en un principi més
senzills o mes a l’abast de l’alumne, per que vaja familiaritzant-se amb la composició de
textos argumentatius. En cas de haver-ho treballat així, estaran perfectament preparats en
el curs següent, segon de batxillerat, per a realitzar dissertacions de problemes filosòfics o
d’Història  de  la  Filosofia.  Per  tant  ens  caldrà  anar  exercitant  la  dissertació  tant  amb
problemes filosòfics com amb altres mes pròxims als interessos de l’adolescent. I si pot ser
relacionant-los, millor que millor. 

5.2.5 El comentari de text
 

El  comentari  de text serà una de les eines de treball  en filosofia en les que més hem
d’insistir,  ja  que condensa en ell  mateix  tots  els  procediments  i  estratègies tant  de la
lectura  comprensiva  com  de  la  dissertació.  Un  bon  comentari  ha  de  traçar  cercles
concèntrics  envoltant  el  text  en  qüestió.  El  cercle  immediatament  exterior  al  text  en
qüestió constituirà l’obra en concret i l’etapa del pensament del seu autor; el següent, el
pensament en general de l’autor i la seua època... i cada vegada en un nivell de major
generalitat, anant del text al context.
 
Però cal anar amb comte de no perdre el fil argumentatiu que ens imposa el text: hem
d’evitar escriure sobre tot allò que ens vinga al cap i ens resulte familiar. Així, evitarem
perdre’ns per les branques. Hem de tindre clar on volem arribar, per tal d’anar portant el
comentari  per bon camí.  Els  cercles exteriors,  (pensament de l’autor,  època...)  els  hem
d’abordar sempre ajustant-nos a allò significatiu per a la problemàtica del text en concret,
prenent com a referència la línia que aquesta ens marque.
 
Podem realitzar aquest comentari en dos sentits, anant de dins cap a fora, d’allò particular
a allò general. Després d’una introducció a l’exercici, començaríem enunciant clarament les
idees del text en qüestió, per tal d’anar situant-les i relacionant-les amb el pensament de
l’autor en concret i amb els problemes que planteja la seua època. 

L’altra forma seria anar del cercle més extern cap a l’interior. Pensem que aquesta és la
més idònia, ja que així anem contextualitzant correctament tot el text, per tal d’exposar
(en el moment culminant de l’exercici) les idees principals del text, una vegada situades
correctament en el context històric, problemàtica i pensament de l’autor. Així com en l’altre
model (analític, podríem dir-ne) cal afegir una introducció per no començar de sobte, ací
cal afegir una conclusió, per tal de no acabar de cop. En ella podem recapitular allò que
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hem dit,  i  potser  proposar  un nou plantejament  de la  problemàtica  en qüestió,  o  bé
destacar la seua rellevància per a la nostra comprensió de la pròpia cultura i època. 

5.2.6 El treball monogràfic

El  treball  o  article  acadèmic  és  l’eina  fonamental  per  a  difondre  i  compartir  la  tasca
intel·lectual, i com a tal té un estil formal prou determinat i rigorós. De cara a la formació
universitària,  és  important  que  els  alumnes  aprenguen  la  metodologia  del  treball
monogràfic, ja que en els estudis universitaris se’ls exigirà amb freqüència la presentació
de treballs amb un adequació formal, un estil sobri, amb cites bibliogràfiques realitzades
segons el procediment correcte, amb un índex,  una introducció, notes a peu de pàgina, i
una bibliografia honesta.  

Per tant, serà convenient elaborar almenys un treball monogràfic en el que, encara que
siga de poca extensió, insistirem en els criteris d’adequació formal i  d’estil  exigibles en
qualsevol treball universitari.

5.2.7 Comentari i debat de problemes d’actualitat

Sempre es un recurs interessant el comentari crític I debat d’algun problema d’actualitat
que estiga relacionat amb allò que anem estudiant, o amb temes de caràcter transversal
que sempre seran objectiu de l’educació.  

Aquestos debats i comentaris crítics, ens serviran tant per destacar la validesa de les eines
filosòfiques per a l’anàlisi del nostre present, com per estimular el desenvolupament del
sentit  crític  en els alumnes.  No hem de deixar d’aprofitar la ocasió, si  es presenta, de
plantejar una dissertació als alumnes a partir dels problemes que puguen plantejar-se en
aquests debats.

 
5.2.8 Els mitjans audiovisuals: cinema

Trobant-nos  immersos  com estem en l’era  audiovisual,  encara que la  nostra  disciplina
normalment es desenvolupa entre llibres i papers, no hem de desestimar el poder dels
documents cinematogràfics per arribar a un alumne mes acostumat a empassar-se textos
televisius que a rumiar llibres. La relació del cine amb la filosofia és tan fecunda com la de
les altres arts. Podem servir-nos a les classes, de tant en tant, del recurs de la visualització
de pel·lícules, vídeos o documentals, bé per que ens aporten informació sobre el context
en  el  qual  es  desenvolupen  les  reflexions  que  anem  estudiant,  o  bé  per  que  el  seu
argument aclareix certs aspectes concrets d’aquestes reflexions.
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5.2.9 Treball per projectes

En un intent per fer de l'educació una eina adequada a les exigències i les característiques
de  la  actual  societat,  proposem  una  educació  per  projectes  que  treballe  des  de  les
peculiaritats pròpies de cada alumne i que fomente realment les competències personals
que la llei proposa com a objectiu

5.3 Activitats de reforç i ampliació i foment de la lectura

A  banda  del  treball  diari  amb  textos,  en  les  assignatures  que  depenen  del  nostre
departament  recomanarem una  serie  de  lectures  complementaries,  a  consideració  de
cada professor i segons cada grup en concret. Ademés el professor podrà recomanar les
activitats de reforç i ampliació que considere convenients.

6 Recursos didàctics i organitzatius

Com a recursos materials contem amb l'aula de Filosofia les aules del centre, dotades amb
pissarra tradicional, equipament d'audiovisuals, connexió a Internet, biblioteca i filmoteca.
També utilitzem altres espais amb la mateixa dotació, (excepte la biblioteca i la filmoteca).

6.1 Utilització i  foment de bones pràctiques en les tecnologies de la informació i
comunicació

Internet ha suposat un canvi de dimensions encara insospitades per tot allò que fa a la
comunicació, a la transmissió del pensament i de la cultura. Alabat per uns i demonitzat
per altres, la seua presencia fa que no el puguem deixar de tenir en comte. Com quasi tot,
Internet té avantatges i desavantatges que hem de saber valorar per tal d’utilitzar-lo com
a recurs educatiu. 

Un dels majors problemes que suposa Internet és la poca discriminació de qualitat en la
informació que hi trobem. Quan l’alumne utilitze la xarxa per tal de recopilar informació es
troba davant de dos perills: un és no trobar-la; l’altre el de caure en la temptació de copiar
literalment. Això es fàcilment detectable: acabarem coneixent l’estil personal de redacció
de cadascun del alumnes, i quan sospitem que han copiat, sols caldrà introduir una frase
literal del treball a qualsevol cercador per comprovar-ho.

Els avantatges de la xarxa per a l’educació no en son pocs. Els adolescents de avui en dia
estan acostumats a acudir a Internet per a la recerca d’allò que els interessa. Tal volta seria
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possible, en la plataforma Aules, anar penjant materials addicionals per a l’estudi, textos,
llistes  de  possibles  preguntes  d’examen,  models  d’exàmens  de  selectivitat,  models  de
dissertacions  i  comentaris  d’excel·lent  (anònims,  per  suposat)  enllaços  amb  llocs  web
recomanables per consultar, qualificacions, programació didàctica, fòrums de debat... Les
possibilitats d’una tutoria virtual arriben quasi fins on puga arribar la nostra imaginació i
iniciativa.

Per altra banda, el fet de contar amb Internet projectable en l'aula, ens permet utilitzar-lo
com a eina de treball,  tant  per a  cercar informació que utilitzarem, com per treballar
procediments de recerca, síntesi i anàlisi d'informació de quasi tot tipus. 

Al  mateix temps,  de moment considerem que per a favorir  la  competència  digital  del
alumne, es important que el nostre treball siga analògic, utilitzant internet merament com
a suport, com a font de textos i de contingut audiovisual, però sempre primant el diàleg i
la  cooperació  cara  a  cara,  i  les  explicacions  dialogades  presencials  amb  suport  de  la
pissarra.  

Pel que fa a la prevenció del ciberassetjament, considerem l’àmbit en el que cal treballar es
l’ètica, ja que es un problema moral i legal, no el de les TIC.

7  Inclusió  i  mesures  d'atenció  al  alumnat  amb  necessitat  específica  de  suport
educatiu o amb necessitat de compensació educativa 

Tal com recull el  Decret 104/2018 tota la nostra pràctica educativa ha d’estar regida pels
principis d’equitat i inclusió. No obstant, cal que concretem algunes mesures de resposta
educativa  per  a  la  inclusió  que  apliquem  al  nostre  departament  tant  de  grup  com
individuals. Hem de dir que aquesta programació no es un lloc per a receptes generalistes
a  priori.  I  tampoc  seria  ètic  programar  ací  actuacions  concretes  i  individuals.  Cada
necessitat específica, tant de grup com individual, es única. Per tant es valorarà cada cas
concret de necessitat educativa específica, permanent o emergent, amb la col·laboració del
departament d'orientació i de la coordinació de convivència per tal d’elaborar la estratègia
educativa mes adequada per a la inclusió.

Creem necessari  fer  certes puntualitzacions sobre:  1  alumnes que ixen de l’aula  per a
reforç o AL, 2 ACIS, 3 ACI, 4 alumnes nouvinguts que desconeixen l’idioma, 5 alumnes amb
pendents i repetidors

1 Les assignatures de valors ètics son de 1 hora setmanal. A vegades passa que un alumne
o  alumna (per  qüestions  d’organització  d’horaris)  ix  en  aquesta  hora  del  aula (siga
temporalment o be de seguit durant tot el curs) per a treballar amb algun especialista
(reforç  de  llengües  per  a  nouvinguts,  audició  i  llenguatge,  etc.)  En  aquests casos  el
professor  de  l’assignatura,  responsable  de  avaluar  al  alumne,  consensuarà  l’avaluació
(nota i grau d’assoliment de les competències) amb l’especialista en concret.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7822.pdf
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2 Tant pel  tipus d’assignatura del  nostre departament (no instrumental,  de continguts
molt amples i oberts) com per la metodologia constructivista i inclusiva que adoptem en
les classes (anem construint el coneixement entre tots, i tothom pot aportar i aprendre en
funció de les seues possibilitats i necessitats) considerem innecessari programar ACIS.

3 Respecte als ACI, en realitat el principi d’inclusió ens força a fer una adaptació curricular
individual per a cada alumne, ja que la diversitat ens inclou a tots (no n’hi ha mes diversos
o menys diversos) Una mateixa activitat de les que plantegem (per exemple, una redacció
sobre la responsabilitat i un diàleg socràtic en classe) pot ser aprofitada a diferents nivells
de  profunditat  per  tots  els  nostres  alumnes.  La  exigència  respecte  als  indicadors
d’avaluació haurà de ser sempre adaptada a les necessitats, possibilitats i capacitats de
cada alumne,  i per tant haurà d’estar basada en un coneixement individual i personal del
alumne.

4 Pel  que fa a  alumnes nouvinguts amb dificultats amb l’idioma,  caldrà valorar les
seues necessitats per establir prioritats i objectius (normalment, prioritzant l’aprenentatge
de  les  llengües  oficials)  de  forma  coordinada  amb  la  resta  d’equip  docent  i  amb  el
departament d’orientació.  De totes formes, encara que no coneguen l’idioma, participar
de les classes de Valors Ètics i Filosofia, els pot suposar un imput lingüístic ben aprofitable.

5  Pel  cas  d’alumnes  amb  assignatures  pendents que  siguen  responsabilitat  del
departament  o  d’alumnes  repetidors amb pla  específic  personalitzat,  es  valoraran  en
reunió de departament les necessitats, objectius concrets i  estratègies a adoptar  per a
cada cas.

8 Activitats complementaries i extraescolars

No  es  programa,  en  principi,  cap  activitat  complementaria  ni  extraescolar.  En  cas  de
programar-se s'afegiran a la programació com addenda.

Possibles activitats extraescolars:

Visita al institut de Neurociències (Setmana del cervell)
Visites al MARQ i Vilamuseu
Visites als refugis antiaeris d’Alacant.
Visita al MUVIM en València.
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9 COVID-19

La pràctica docent es guiarà per les instruccions establides al Pla de Contingència i per les
recomanacions de les autoritats sanitaries.

En cas que qualsevol alumne, curs o docent del departament resulte confinat o posat en
quarentena,  s’estudiarà  cada  cas  i  establiran  els  mitjans  necessaris  per  garantir
l’assoliment dels objectius amb els mitjans de l’ensenyament no presencial. En la mesura
del possible, es respectarà tot allò etablit en aquesta programació respecte a criteris de
qualificació.

No considerem necessari reforçar expressament continguts que no hagen sigut assolits
de forma completa el curs anterior, ja que en les assignatures del departament que tenen
continuïtat, els continguts van repetint-se cada any (encara que augmentant el nivell de
complexitat) Per tant, no es donen per suposats continguts d’un any per altre, i es habitual
que cada any s’acaben explicant  de nou  coses  ja  explicades  l’any  anterior.  Assumida
naturalment  aquesta  dinàmica,  no  necessitem  avaluar  ni  programar  cap  reforç  dels
continguts treballats (o no) de forma no presencial.

 

i Programació específica de cada assignatura

VALORS ÈTICS

1R ESO

OBJECTIUS

La matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i 
pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions 
interpersonals. Per això, el seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben 
a sentir-se artífexs de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que 
els agradaria construir, ajudant-los a desenrotllar tant les seues capacitats cognitives com 
afectives per a consolidar la reflexió com un hàbit necessari en la consecució de la seua 
autonomia i la justificació racional de les seues eleccions com a guia de la seua conducta 
en tots els àmbits de la vida.
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Des d’esta àrea s’aporten les bases d’una formació civicosocial que ajudarà a desenrotllar 
les competències necessàries per a situar-se en una realitat social diversa i globalitzada, 
contribuint a promoure el pensament crític i una actitud responsable amb la seua vida i el 
seu entorn social i natural. A través d’esta matèria l’alumnat s’inicia en el coneixement i l’ 
assumpció responsable dels seus drets i deures com a persona, com a membre d’un grup, 
i com pertanyent a una societat mundial i per tant en la pràctica del respecte, la solidaritat 
i la cooperació com a valors ètics fonamentals. La integració d’estos aprenentatges al seu 
dia a dia revertix de manera positiva en la seua formació acadèmica i en la consecució 
d’una vida aconseguida i digna.

De la mateixa manera, l’alumnat s’inicia en el plantejament de qüestions que ens afecten 
tots els sers humans; com diria Kant: què he de fer?, què puc esperar si faig el que haig de
fer?, són preguntes essencials i irrenunciables que tractarà de respondre realitzant 
investigacions sobre els principals problemes i reptes del nostre món, proposant solucions
i aprenent a comunicar-les; habilitats que, sens dubte, són importants i útils al llarg de la 
vida i que contribuïxen al seu torn a una convivència pacífica i a l’exercici de la ciutadania 
democràtica. Per tot això, l’aprenentatge cooperatiu i el diàleg entre iguals, que promou el
debat, no és tan sols una recomanació pedagògica, és una exigència de l’acció orientada a 
l’enteniment, que rebutja la violència i els prejuís a l’hora de resoldre conflictes i que per 
això s’ha de tindre present al llarg d’esta etapa.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

El currículum bàsic s’ha formulat partint del desenrotllament cognitiu i emocional en què 
es troba l’alumnat en esta etapa, de la concreció del seu pensament, de les seues 
possibilitats cognitives, del seu interés per aprendre, de la relació amb els seus iguals i 
amb l’entorn i finalment, del seu pas cap a un pensament abstracte cap al final de l’etapa. 
Per això, s’han seqüenciat els continguts i els criteris d’avaluació i s’han distribuït per 
cursos considerant les característiques de l’alumnat de cada nivell educatiu i considerant 
la naturalesa del contingut mateix, que s’estructura com seguix.

En 1r de l’ESO els dos blocs de contingut reflexionen sobre la construcció de la identitat 
personal a través de la relació amb els altres en el seu entorn més pròxim. 

És important destacar que els criteris d’avaluació seran un referent del procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa perquè ens permetran definir i concretar aprenentatges. 
Igualment el seu sentit progressiu permetrà una millor atenció a la diversitat i una millor 
atenció personalitzada, fent ús de diversos procediments i instruments d’avaluació.

Bloc 1: La dignitat de la persona. Curs 1r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC
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CONCEPTES
L’especificitat del ser humà
Naturalesa i cultura
El ser humà dotat de llenguatge i 
acció
Racionalitat i llibertat (elements 
diferenciadors)
Què és ser persona?
Etimologia del concepte de persona
La persona com a subjecte de l’acció 
moral: racionalitat, llibertat, dignitat.
La persona, un projecte inacabat
Formació de la personalitat
Intel·ligència emocional. Educació 
afectivoemocional
Formació de l’hàbit i caràcter 
(Aristòtil)
El camí cap a l’autonomia.
Etapes en el desenrotllament de la 
consciència moral
De l’heteronomia a l’autonomia.
Crisi d’identitat en l’etapa de 
l’adolescència

PROCEDIMENTS
Dilemes morals
Resolució de conflictes.
Iniciativa i innovació
Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats
Autoregulació d’emocions, control de
l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític

BL1.1. Distingir a través d’exemples o 
estudi de casos, la conducta instintiva del 
comportament guiat per les decisions i la 
raó i donar raons sobre la importància de 
responsabilitzar-se de les accions pròpies i
les seues conseqüències per a redefinir el 
concepte de llibertat.

BL1.2. Distingir a través d’exemples un 
concepte de persona que incloga el 
reconeixement de la dignitat, racionalitat i 
llibertat que els permeten establir les 
normes d’acció pròpies i integrar valors 
ètics en l’estructura de la seua 
personalitat.

BL1.3. Reconéixer per mitjà de l’anàlisi de 
situacions de la seua vida quotidiana la 
relació entre emocions-sentiments i valors
ètics en la construcció del seu caràcter i 
personalitat.

BL1.4. Resoldre dilemes morals utilitzant 
informació dels seus mateixos conflictes o 
extreta de diferents fonts sobre grups 
d’adolescents en diferents contextos a fi 
de detectar problemes que sorgixen en 
una etapa caracteritzada per la crisi 
d’identitat, i reconéixer les etapes del 
trànsit de l’heteronomia moral a 
l’autonomia.

BL1.5. Imaginar un projecte de vida 
personal que integre valors morals i una 
autoimatge positiva a fi de descobrir la 
capacitat que posseïx per a modelar la 
pròpia identitat.

BL1.6. Realitzar de forma eficaç tasques o 
projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent 
conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés 
durant el seu desenrotllament i actuar 

CSC
CAA

CSC
CAA

CS

CSC
CAA

CSC
IEE

SIEE
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amb flexibilitat buscant solucions 
alternatives.

Bloc 2:  La comprensió, el respecte i la igualtat en les relacions interpersonals. Curs 1r
ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Individu i societat
Naturalesa comunicativa de la 
racionalitat humana
Procés de socialització. Agents de 
socialització
Acció orientada a l’enteniment (I): la 
generació de la subjectivitat.
Problemes derivats de les relacions 
socials
Integració social-conflicte social
Mecanismes de resolució de 
conflictes: pacte i comunicació
Superació dels conflictes
Llibertat i normativitat.
Normes morals (ètica)
Normes legals (dret)
Intel·ligència emocional: habilitats i 
actituds comunicatives per a la 
convivència
Acció comunicativa: conducta 
assertiva, discurs, pretensions de 
validesa i resolució amb raons.
Capacitat de donar compte de les 
accions amb arguments.
La construcció de la identitat 
humana en relació amb els altres.
Acció orientada a l’enteniment (II): la 
generació de la intersubjectivitat.
La construcció comuna del que és 
humà: cultura.
Pluralitat dels valors. Relativisme 
cultural.
Historicitat i universalitat dels valors 
morals
Critica a l’etnocentrisme cultural
Cap a una superació del relativisme 

BL2.1. Reconéixer la funció dels agents de 
socialització en la construcció de la 
individualitat i buscar exemples i 
escenificar situacions que evidencien la 
relació entre el pensament, el llenguatge i 
la conducta.

BL2.2. Analitzar conflictes que sorgixen de 
la vida en comú i diferenciar aquells que 
han de tindre una resolució en l’àmbit 
públic (dret) dels que s’han de regular en 
l’àmbit privat (ètica) a fi d’identificar els 
límits de la llibertat personal i social.

BL2.3. Escenificar per grups situacions la 
finalitat del qual siga aconseguir un acord 
justificant les seues opinions i mostrar una
conducta assertiva en la busca 
d’enteniment.

BL2.4. Analitzar altres formes de vida per 
mitjà de la busca d’informació de diferents
cultures i seleccionar quins valors culturals
són compatibles amb el respecte dels 
drets de l’altre i quins no a fi de promoure 
la igualtat partint de la diversitat.

BL2.5. Participar en equips de treball per a
aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat,
recolzar companys i companyes 
demostrant empatia i reconeixent les 
seues aportacions i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies.

CSC

CSC

CSC
CAA

CSC

SIEE
CAA
CSC
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moral.
Igualtat en la diversitat.

PROCEDIMENTS
Responsabilitat i eficàcia en la 
resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips 
de treball.
Pensament de perspectiva
Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat.
Tècniques d’escolta activa
Diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i 
tècniques d’aprenentatges 
cooperatiu.

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Valors ètics contribuïx de forma substancial al desenrotllament de la competència social i 
ciutadana perquè és esta la que està present en el desenrotllament de tots els seus 
continguts. 

La competència en comunicació lingüística es treballa en tot moment atés que és a través 
de l’acció comunicativa com construïm el nostre món social i tractem d’arribar a acords per
a vehicular la relació amb els altres. 

La competència aprendre a aprendre és també clau perquè es fomenta l’autonomia 
personal i l’esperit crític que permet a l’alumnat l’autoregulació dels seus processos 
cognitius i de la seua conducta en distints contextos garantint que adquirisca recursos 
suficients per a formar-se permanentment. 
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L’aportació de l’àrea a la competència de consciència i expressions culturals se centra en el 
coneixement de les manifestacions culturals de l’entorn, propicia una actitud d’obertura i 
de respecte cap a la diversitat d’expressions culturals. Els continguts proposats en el bloc 2
del primer curs perquè tracta sobre qüestions de reflexió davant de la pluralitat de valors 
culturals i morals. 

Esta matèria també treballa la competència digital en relació a la busca de la informació, la
seua interpretació, així com en l’elaboració de treballs en format digital. L’alumnat ha de 
saber com i què buscar perquè no tot és igualment rellevant. Serà el professor qui oriente 
i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves tecnologies siga aprofitable 
educativament. 

Finalment Valors Ètics afavorix el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor des de tots els 
seus blocs de per mitjà de la planificació de tasques enfocades cap al foment de la 
responsabilitat i la participació en activitats que promouen l’aplicació dels drets humans 
en tots els àmbits de la vida i la construcció d’una ciutadania democràtica.

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts 
a la comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i 
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements 
transversals com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les 
amenaces per al medi ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús 
indiscriminat de les TIC.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements 
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos breus, notícies, documents d’actualitat, així com en la visualització de reportatges, 
documentals o pel·lícules sobre els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es 
basa la metodologia són:

a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         28

relacions, i unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut; atenent la seua singularitat s’utilitzen distints recursos. La lectura i 
anàlisi de textos tant filosòfics com d’actualitat (notícies), l’anàlisi i composició escrita a 
partir de materials audiovisuals, són recursos imprescindibles. Però també és necessari 
treballar l’expressió oral; treballs individuals o en grup, que requerisquen una exposició, 
debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 25%
ACTITUD: 25%
PROVES O TREBALLS: 50%

RECUPERACIÓ de juliol:

Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor
del 100% de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

VALORS ÈTICS

2N ESO

OBJECTIUS 
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La matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i 
pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions 
interpersonals. Per això, el seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben 
a sentir-se artífexs de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que 
els agradaria construir, ajudant-los a desenrotllar tant les seues capacitats cognitives com 
afectives per a consolidar la reflexió com un hàbit necessari en la consecució de la seua 
autonomia i la justificació racional de les seues eleccions com a guia de la seua conducta 
en tots els àmbits de la vida.

Des d’esta àrea s’aporten les bases d’una formació civicosocial que ajudarà a desenrotllar 
les competències necessàries per a situar-se en una realitat social diversa i globalitzada, 
contribuint a promoure el pensament crític i una actitud responsable amb la seua vida i el 
seu entorn social i natural. A través d’esta matèria l’alumnat s’inicia en el coneixement i l’ 
assumpció responsable dels seus drets i deures com a persona, com a membre d’un grup, 
i com pertanyent a una societat mundial i per tant en la pràctica del respecte, la solidaritat 
i la cooperació com a valors ètics fonamentals. La integració d’estos aprenentatges al seu 
dia a dia revertix de manera positiva en la seua formació acadèmica i en la consecució 
d’una vida aconseguida i digna.

De la mateixa manera, l’alumnat s’inicia en el plantejament de qüestions que ens afecten 
tots els sers humans; com diria Kant: què he de fer?, què puc esperar si faig el que haig de
fer?, són preguntes essencials i irrenunciables que tractarà de respondre realitzant 
investigacions sobre els principals problemes i reptes del nostre món, proposant solucions
i aprenent a comunicar-les; habilitats que, sens dubte, són importants i útils al llarg de la 
vida i que contribuïxen al seu torn a una convivència pacífica i a l’exercici de la ciutadania 
democràtica. Per tot això, l’aprenentatge cooperatiu i el diàleg entre iguals, que promou el
debat, no és tan sols una recomanació pedagògica, és una exigència de l’acció orientada a 
l’enteniment, que rebutja la violència i els prejuís a l’hora de resoldre conflictes i que per 
això s’ha de tindre present al llarg d’esta etapa.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

El currículum bàsic s’ha formulat partint del desenrotllament cognitiu i emocional en què 
es troba l’alumnat en esta etapa, de la concreció del seu pensament, de les seues 
possibilitats cognitives, del seu interés per aprendre, de la relació amb els seus iguals i 
amb l’entorn i finalment, del seu pas cap a un pensament abstracte cap al final de l’etapa. 
Per això, s’han seqüenciat els continguts i els criteris d’avaluació i s’han distribuït per 
cursos considerant les característiques de l’alumnat de cada nivell educatiu i considerant 
la naturalesa del contingut mateix, que s’estructura com seguix.

En 2n de l’ESO, el bloc 1 planteja qüestions de fonamentació de l’acció individual i social, 
que conduïx a la necessitat de projectar la reflexió a l’àmbit de la justícia, dret i l’acció 
política (bloc 2)
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És important destacar que els criteris d’avaluació seran un referent del procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa perquè ens permetran definir i concretar aprenentatges. 
Igualment el seu sentit progressiu permetrà una millor atenció a la diversitat i una millor 
atenció personalitzada, fent ús de diversos procediments i instruments d’avaluació.

Bloc 1: La reflexió ètica.  Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
La dimensió moral del ser humà
Llibertat com a fonament de la 
moral.
Racionalitat comunicativa i 
racionalitat instrumental com a 
criteris de decisió i de valoració de 
l’acció humana.
Distinció entre ètica i moral
El llenguatge de la moral
Distinció entre juís de fet i juís de 
valor.
Especificitat dels valors morals.
Historicitat i universalitat dels valors: 
intents de superar el relativisme 
moral.
Drets i jerarquia de valors.
L’enjudiciament de l’acció moral:juís 
morals
Justificació de l’acció moral: normes 
morals.
Etapes en el desenrotllament de la 
consciència moral (Piaget-Kolhberg)
Distinció entre normes i principis.
Normes morals com a expressió de 
drets i valors

PROCEDIMENTS
Estratègies de comprensió oral: 
activació de coneixements previs,
manteniment de l’atenció, selecció 
de la informació; memorització i 
retenció de la informació.
Tipus de text [consultar el document 

BL1.1. Classificar accions de la seua vida 
quotidiana i de l’àmbit públic distingint 
aquelles que tenen un caràcter moral i 
explicar els valors ètics que protegixen les 
seues decisions a fi de diferenciar els 
conceptes d’ètica i moral.

BL1.2. Classificar diferents juís diferenciant
aquells que són descriptius dels valoratius 
assenyalant entre estos últims els que són 
morals a fi de reconéixer la seua 
especificitat.

BL1.3. Evidenciar la importància de 
respectar les diferents opcions valoratives 
existents dins del marc dels drets de tots 
realitzant tasques o projectes individuals o
col·lectius.

BL1.4. Resoldre dilemes morals justificant 
l’opció triada, classificar-la en funció de les
etapes del desenrotllament moral 
(Kolhberg) i determinar si la seua decisió 
respon a normes convencionals principis 
ètics.

BL1.5. Descriure les principals idees de les 
diferents teories ètiques i comparar-les 
partint de la distinció entre ètiques 
teleològiques i procedimentals.

BL1.6. Interpretar textos orals del nivell 
educatiu procedents de fonts diverses 
utilitzant les estratègies de comprensió 

CSC

CSC

CSC
SIEE

CSC
CAA

CSC
CAA

CCLI
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de tipologies textuals per a 
comprovar les que són habituals en 
l’assignatura]
Planificació de textos orals
Prosòdia. Ús intencional de 
l’entonació i les pauses.
Normes gramaticals
Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge
Estratègies de comprensió lectora: 
abans, durant i després de la lectura.
Tipus de text [consultar el document 
de tipologies textuals per a 
comprovar les que són habituals en 
l’assignatura]
Estratègies d’expressió escrita: 
planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura.
Formats de presentació
Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals (signes 
de puntuació, concordança entre els 
elements de l’oració, ús de 
connectors oracionals, etc.)
Propietats textuals en situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge.

oral per a obtindre informació i aplicar-la 
en la reflexió sobre el contingut i 
expressar oralment textos prèviament 
planificats amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia i la 
correcció gramatical del nivell educatiu i 
ajustats a les propietats textuals de cada 
tipus i situació comunicativa per a 
transmetre de forma organitzada els seus 
coneixements amb un llenguatge no 
discriminatori.

BL1.7. Llegir textos de formats diversos i 
presentats en suport paper i digital, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora del nivell educatiu i escriure textos 
de l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional en diversos formats i suports,
cuidant els seus aspectes formals, aplicant
les normes de correcció ortogràfica i 
gramatical del nivell educatiu i ajustats a 
les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de
forma organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori.

CAA

CCLI
CAA

Bloc 2: La Justícia i la política.  Curs 2n ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Ètica, moral i política
Justícia en l’eticitat: la justícia com a 
virtut.
El punt de vista moral: justícia i drets 
dels altres.
Justícia i política: democràcia i la 
inclusió de l’altre.
Dret, facticitat i validesa de la Justícia.

BL2.1 Debatre sobre una proposta de llei 
que poguera tindre vigència en l’entorn 
del centre evidenciant el vincle entre ètica,
política i justícia tal com al seu dia ho va 
establir Aristòtil.

BL2.2 Aportar evidències sobre l’origen 
convencional del dret i la diferència entre 
legalitat i legitimitat a través d’exemples 

CSC
CCLI

CSC
SIEE
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El caràcter artificial de la realitat 
humana (physis/gnoms); caràcter 
convencional del dret.
Origen i validesa del dret.
Teories del dret: iusnaturalisme, 
convencionalisme, positivisme 
jurídic.
El problema de la fonamentació de 
les normes jurídiques: Legalitat i 
legitimitat.
De la polis a l’Estat Modern:
El ser humà com a zoon politikon .
(Aristòtil)
Individualisme modern: problemes 
de legitimació del poder polític

PROCEDIMENTS
Estratègies de busca i selecció de la 
informació
Procediments de síntesi de la 
informació
Procediments de presentació de 
continguts
Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i bibliografia web
Eines digitals de busca i visualització.
Busca en banc de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, bases de 
dades especialitzades. 
Emmagatzematge de la informació 
digital. Valoració dels aspectes 
positius de les TIC per a la busca i 
contrast d’informació.
Iniciativa i innovació
Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats 
Autoregulació d’emocions, control de
l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític.

literaris, audiovisuals, o a través de la 
creació d’històries en què el punt de 
partida siga la d’un grup de persones en 
una situació absent de normes.

BL2.3 Reconéixer les característiques 
essencials de la política d’Aristòtil recreant 
situacions socials en què coexistisca el bé 
comú, la justícia i la felicitat dels seus 
ciutadans, i comparar-les amb situacions 
de la societat actual caracteritzades per 
l’individualisme i la pluralitat de 
concepcions del bé.

BL2.4 Analitzar situacions de la vida real 
en què l’absència d’implicació i participació
de la ciutadania ha generat discriminació 
o pèrdua de drets legítims que tota 
democràcia ha de protegir.

BL2.5 Identificar a través de notícies, 
situacions reals o estudi de casos la 
vulneració dels drets legítims de les 
minories (ètniques, religioses, sexuals, 
etc.) realitzant tasques o projectes 
individuals o col·lectius que promoguen la 
seua defensa.

BL2.6. Buscar i seleccionar informació en 
diverses fonts de forma contrastada, 
registrant-la de forma detallada o 
emmagatzemant-la digitalment i 
organitzar la informació obtinguda per 
mitjà de diversos procediments de síntesi 
o presentació dels continguts; per a 
ampliar els seus coneixements i elaborar 
textos de l’àmbit personal, acadèmic, 
social o professional i del nivell educatiu, 
citant adequadament la seua procedència.

BL2.7. Realitzar de forma eficaç tasques o 
projectes, tindre iniciativa per a 
emprendre i proposar accions sent 
conscient de les seues fortaleses i 

CSC

CSC

CSC
SIEE

CCLI
CAA
CD
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debilitats, mostrar curiositat i interés 
durant el seu desenrotllament  actuar amb
flexibilitat buscant solucions alternatives.

SIEE

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Valors ètics contribuïx de forma substancial al desenrotllament de la competència social i 
ciutadana perquè és esta la que està present en el desenrotllament de tots els seus 
continguts. 

La competència en comunicació lingüística es treballa en tot moment atés que és a través 
de l’acció comunicativa com construïm el nostre món social i tractem d’arribar a acords per
a vehicular la relació amb els altres. 

La competència aprendre a aprendre és també clau perquè es fomenta l’autonomia 
personal i l’esperit crític que permet a l’alumnat l’autoregulació dels seus processos 
cognitius i de la seua conducta en distints contextos garantint que adquirisca recursos 
suficients per a formar-se permanentment. 

L’aportació de l’àrea a la competència de consciència i expressions culturals se centra en el 
coneixement de les manifestacions culturals de l’entorn, propicia una actitud d’obertura i 
de respecte cap a la diversitat d’expressions culturals.

Esta matèria també treballa la competència digital en relació a la busca de la informació, la
seua interpretació, així com en l’elaboració de treballs en format digital. L’alumnat ha de 
saber com i què buscar perquè no tot és igualment rellevant. Serà el professor qui oriente 
i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves tecnologies siga aprofitable 
educativament. 
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Finalment Valors Ètics afavorix el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor des de tots els 
seus blocs de per mitjà de la planificació de tasques enfocades cap al foment de la 
responsabilitat i la participació en activitats que promouen l’aplicació dels drets humans 
en tots els àmbits de la vida i la construcció d’una ciutadania democràtica.

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts 
a la comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i 
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements 
transversals com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les 
amenaces per al medi ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús 
indiscriminat de les TIC.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements 
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos breus, notícies, documents d’actualitat, així com en la visualització de reportatges, 
documentals o pel·lícules sobre els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es 
basa la metodologia són:

a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut; atenent la seua singularitat s’utilitzen distints recursos. La lectura i 
anàlisi de textos tant filosòfics com d’actualitat (notícies), l’anàlisi i composició escrita a 
partir de materials audiovisuals, són recursos imprescindibles. Però també és necessari 
treballar l’expressió oral; treballs individuals o en grup, que requerisquen una exposició, 
debats, etc.
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PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 25%
ACTITUD: 25%
PROVES O TREBALLS: 50%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

VALORS ÈTICS

3R ESO

OBJECTIUS

La matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i 
pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions 
interpersonals. Per això, el seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben 
a sentir-se artífexs de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que 
els agradaria construir, ajudant-los a desenrotllar tant les seues capacitats cognitives com 
afectives per a consolidar la reflexió com un hàbit necessari en la consecució de la seua 
autonomia i la justificació racional de les seues eleccions com a guia de la seua conducta 
en tots els àmbits de la vida.

Des d’esta àrea s’aporten les bases d’una formació civicosocial que ajudarà a desenrotllar 
les competències necessàries per a situar-se en una realitat social diversa i globalitzada, 
contribuint a promoure el pensament crític i una actitud responsable amb la seua vida i el 
seu entorn social i natural. A través d’esta matèria l’alumnat s’inicia en el coneixement i l’ 
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assumpció responsable dels seus drets i deures com a persona, com a membre d’un grup, 
i com pertanyent a una societat mundial i per tant en la pràctica del respecte, la solidaritat 
i la cooperació com a valors ètics fonamentals. La integració d’estos aprenentatges al seu 
dia a dia revertix de manera positiva en la seua formació acadèmica i en la consecució 
d’una vida aconseguida i digna.

De la mateixa manera, l’alumnat s’inicia en el plantejament de qüestions que ens afecten 
tots els sers humans; com diria Kant: què he de fer?, què puc esperar si faig el que haig de
fer?, són preguntes essencials i irrenunciables que tractarà de respondre realitzant 
investigacions sobre els principals problemes i reptes del nostre món, proposant solucions
i aprenent a comunicar-les; habilitats que, sens dubte, són importants i útils al llarg de la 
vida i que contribuïxen al seu torn a una convivència pacífica i a l’exercici de la ciutadania 
democràtica. Per tot això, l’aprenentatge cooperatiu i el diàleg entre iguals, que promou el
debat, no és tan sols una recomanació pedagògica, és una exigència de l’acció orientada a 
l’enteniment, que rebutja la violència i els prejuís a l’hora de resoldre conflictes i que per 
això s’ha de tindre present al llarg d’esta etapa.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

El currículum bàsic s’ha formulat partint del desenrotllament cognitiu i emocional en què 
es troba l’alumnat en esta etapa, de la concreció del seu pensament, de les seues 
possibilitats cognitives, del seu interés per aprendre, de la relació amb els seus iguals i 
amb l’entorn i finalment, del seu pas cap a un pensament abstracte cap al final de l’etapa. 
Per això, s’han seqüenciat els continguts i els criteris d’avaluació i s’han distribuït per 
cursos considerant les característiques de l’alumnat de cada nivell educatiu i considerant 
la naturalesa del contingut mateix, que s’estructura com seguix.

En 3r de l’ESO es tracta la internacionalització dels drets universals expressada en la DUDH
i de l’anàlisi dels problemes del nostre món a fi que l’alumnat siga conscient de la 
importància de la reflexió ètica en una societat globalitzada. 

És important destacar que els criteris d’avaluació seran un referent del procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa perquè ens permetran definir i concretar aprenentatges. 
Igualment el seu sentit progressiu permetrà una millor atenció a la diversitat i una millor 
atenció personalitzada, fent ús de diversos procediments i instruments d’avaluació.

Bloc 1: Concepció global de la justícia: DUDH i ciutadania cosmopolita. Curs 3r ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Articulació dels drets humans des 
d’una perspectiva global:

BL1.1 Descriure fets històrics que han 
influït en la conquista dels drets humans 
relacionant-los amb les distintes 

CSC
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Construcció històrica dels drets 
humans.
Característiques dels drets humans
La DUDH
Origen històric de la DUDH. La 
creació de l’ONU
Antecedents històrics de la Declaració
La Declaració: el reconeixement de la 
dignitat de la persona com a 
fonament dels altres drets
Drets universals com a fonament de 
les democràcies modernes
Adequació de la Declaració a la 
Constitució espanyola: drets i deures 
del ciutadà
Què és la Unió Europea?
Democràcia i ciutadania global.

PROCEDIMENTS
Pensament mitjans-fi
Estratègies de planificació, 
organització i gestió.
Selecció de la informació tècnica i 
recursos materials.
Estratègies de supervisió i resolució 
de problemes.
Avaluació de processos i resultats.
Valoració de l’error com a oportunitat.
Habilitats de comunicació.
Entorns laborals, professions i estudis
vinculats amb els coneixements de 
l’àrea.
Autoconeixement de fortaleses i 
debilitats.

generacions en què s’agrupen buscant 
informació de diverses fonts.

BL1.2. Investigar sobre l’origen de l’ONU i 
la firma de la DUDH com a document que 
reivindica el reconeixement dels drets 
humans universals i avaluar els 
problemes a què s’enfronta la seua 
aplicació en l’actualitat reconeixent el 
paper de les ONG.

BL1.3 Identifica en la lectura del preàmbul
i alguns articles de la Constitució 
espanyola els drets i deures del ciutadà 
reconeixent la seua adequació a la DUDH, 
i exemplifica-la en casos concrets.

BL1.4. Descriure què és la Unió Europea i 
identificar els beneficis rebuts i les 
responsabilitats adquirides pels Estats 
membres en notícies d’actualitat.

BL1.5 Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, fent una previsió 
de recursos i temps ajustada als objectius 
proposats, adaptar-los a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en
possibilitats, avaluar amb ajuda de guies 
el procés i el producte final i comunicar de
forma personal els resultats obtinguts.

BL1.6 Reconéixer els estudis i professions 
vinculats als coneixements del nivell 
educatiu i identificar els coneixements, 
habilitats i competències que demanen 
per a relacionar-les amb les seues 
fortaleses i preferències.

CSC
SIEE

CSC

CSC

SIEE

SIEE

Bloc 2: Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia.  Curs 3r

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
La capacitat humana de saber i 

BL2.1 Analitzar a partir del visionat d’una 
pel·lícula, documentals o lectura de 

CSC
CCLI
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transformar:
Coneixement i interés; la no-
neutralitat valorativa de la ciència.
Il·lustració projecte inacabat: el 
progrés en la ciència i en l’àmbit 
moral i polític.
Dialèctica de la Il·lustració: els riscos 
en la noció de progrés.
La reflexió eticopolítica
Reflexió sobre els fins de la 
investigació.
Dilemes morals sorgits de la nostra 
capacitat tecnològica.
Reflexió sobre l’aplicació social de la 
tècnica
Tecnodependència i alienació 
humana.
Avantatges i riscos del ciberespai.
Desenrotllament sostenible i justícia 
social global.
La consciència ecològica.
Pobresa i interconnexió econòmica.
Societat de la informació i opinió 
pública.
Ciutadania global com a subjecte de 
construcció del veïnatge universal.

PROCEDIMENTS
Ús dels instruments més comuns de 
les TIC per a col·laborar i comunicar-
se amb la resta del grup amb la 
finalitat de planificar el treball, 
aportar idees constructives pròpies, 
comprendre les idees alienes, 
compartir informació i recursos; i 
construir un producte o meta 
col·lectiva. Correu electrònic. Mòduls 
cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge com a blocs, fòrums, 
wikis... Hàbits i conductes en la 
comunicació i en la protecció del 
mateix individu i d’altres de les males
pràctiques com el ciberassetjament. 
Anàlisi del públic destinatari i 

notícies, amb l’ajuda d’una guia, les 
implicacions ètiques del progrés 
cientificotècnic i argumentar sobre la no-
neutralitat valorativa de la investigació 
científica
.
BL2.2 Resoldre dilemes morals plantejats a
partir dels nous descobriments científics 
argumentant les decisions per les quals 
s’opta.

BL2.3. Analitzar el grau de dependència de
les noves tecnologies en la vida quotidiana
a través de l’estudi de casos i realitzar 
tasques o projectes que alerten dels riscos
del seu ús indiscriminat.

BL2.4 Reconéixer a partir de pel·lícules, 
documentals i notícies les amenaces que 
per al medi ambient, la vida i la defensa 
dels drets humans té l’aplicació no 
reflexiva i indiscriminada de l’avanç 
cientificotecnològic.

BL2.5 Elaborar tasques o projectes que 
defenguen propostes dins els límits ètics i 
jurídics establits en la DUDH per a la 
construcció del veïnatge universal.

BL2.6. Participar en intercanvis 
comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional aplicant les
estratègies lingüístiques i no lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció 
oral utilitzant un llenguatge no 
discriminatori, compartir informació i 
continguts digitals utilitzant eines de 
comunicació TIC, servicis web i entorns 
virtuals d’aprenentatge aplicant bones 
formes de conducta en la comunicació 
preventives de males pràctiques.

BL2.7. Realitzar de forma eficaç tasques o 
projectes, tindre iniciativa per a 

CSC
CAA

CSC
SIEE

CSC

CSC
SIEE

CCLI
CAA
CD
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adaptació de la comunicació en 
funció del mateix.
Iniciativa i innovació
Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats 
Autoregulació d’emocions, control de
l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
Pensament alternatiu.
Sentit crític.

emprendre i proposar accions sent 
conscient de les seues fortaleses i 
debilitats, mostrar curiositat i interés 
durant el seu desenrotllament i actuar 
amb flexibilitat buscant solucions 
alternatives.

SIEE

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Valors ètics contribuïx de forma substancial al desenrotllament de la competència social i 
ciutadana perquè és esta la que està present en el desenrotllament de tots els seus 
continguts. 

La competència en comunicació lingüística es treballa en tot moment atés que és a través 
de l’acció comunicativa com construïm el nostre món social i tractem d’arribar a acords per
a vehicular la relació amb els altres. 

La competència aprendre a aprendre és també clau perquè es fomenta l’autonomia 
personal i l’esperit crític que permet a l’alumnat l’autoregulació dels seus processos 
cognitius i de la seua conducta en distints contextos garantint que adquirisca recursos 
suficients per a formar-se permanentment. 
L’aportació de l’àrea a la competència de consciència i expressions culturals se centra en el 
coneixement de les manifestacions culturals de l’entorn, propicia una actitud d’obertura i 
de respecte cap a la diversitat d’expressions culturals. Els continguts proposats en el bloc 2
del primer curs perquè tracta sobre qüestions de reflexió davant de la pluralitat de valors 
culturals i morals. 
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Esta matèria també treballa la competència digital en relació a la busca de la informació, la
seua interpretació, així com en l’elaboració de treballs en format digital. L’alumnat ha de 
saber com i què buscar perquè no tot és igualment rellevant. Serà el professor qui oriente 
i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves tecnologies siga aprofitable 
educativament. 

La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia, encara que 
no és pròpiament una competència d’esta matèria, es treballa en el bloc 2 de contingut de 
3r curs Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia, així com en l’anàlisi de
gràfiques en els temes sobre desenrotllament sostenible. 

Finalment Valors Ètics afavorix el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor des de tots els 
seus blocs de per mitjà de la planificació de tasques enfocades cap al foment de la 
responsabilitat i la participació en activitats que promouen l’aplicació dels drets humans 
en tots els àmbits de la vida i la construcció d’una ciutadania democràtica.

Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts 
a la comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i 
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements 
transversals com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les 
amenaces per al medi ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús 
indiscriminat de les TIC.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements 
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos breus, notícies, documents d’actualitat, així com en la visualització de reportatges, 
documentals o pel·lícules sobre els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es 
basa la metodologia són:

a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
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b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut; atenent la seua singularitat s’utilitzen distints recursos. La lectura i 
anàlisi de textos tant filosòfics com d’actualitat (notícies), l’anàlisi i composició escrita a 
partir de materials audiovisuals, són recursos imprescindibles. Però també és necessari 
treballar l’expressió oral; treballs individuals o en grup, que requerisquen una exposició, 
debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 25%
ACTITUD: 25%
PROVES O TREBALLS: 50%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

VALORS ÈTICS

4T ESO
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OBJECTIUS

La matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com a activitat fonamental i 
pròpia del ser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions 
interpersonals. Per això, el seu objectiu principal és que els alumnes i les alumnes arriben 
a sentir-se artífexs de la seua persona, de la societat en què viuen, així com del món que 
els agradaria construir, ajudant-los a desenrotllar tant les seues capacitats cognitives com 
afectives per a consolidar la reflexió com un hàbit necessari en la consecució de la seua 
autonomia i la justificació racional de les seues eleccions com a guia de la seua conducta 
en tots els àmbits de la vida.

Des d’esta àrea s’aporten les bases d’una formació civicosocial que ajudarà a desenrotllar 
les competències necessàries per a situar-se en una realitat social diversa i globalitzada, 
contribuint a promoure el pensament crític i una actitud responsable amb la seua vida i el 
seu entorn social i natural. A través d’esta matèria l’alumnat s’inicia en el coneixement i l’ 
assumpció responsable dels seus drets i deures com a persona, com a membre d’un grup, 
i com pertanyent a una societat mundial i per tant en la pràctica del respecte, la solidaritat 
i la cooperació com a valors ètics fonamentals. La integració d’estos aprenentatges al seu 
dia a dia revertix de manera positiva en la seua formació acadèmica i en la consecució 
d’una vida aconseguida i digna.

De la mateixa manera, l’alumnat s’inicia en el plantejament de qüestions que ens afecten 
tots els sers humans; com diria Kant: què he de fer?, què puc esperar si faig el que haig de
fer?, són preguntes essencials i irrenunciables que tractarà de respondre realitzant 
investigacions sobre els principals problemes i reptes del nostre món, proposant solucions
i aprenent a comunicar-les; habilitats que, sens dubte, són importants i útils al llarg de la 
vida i que contribuïxen al seu torn a una convivència pacífica i a l’exercici de la ciutadania 
democràtica. Per tot això, l’aprenentatge cooperatiu i el diàleg entre iguals, que promou el
debat, no és tan sols una recomanació pedagògica, és una exigència de l’acció orientada a 
l’enteniment, que rebutja la violència i els prejuís a l’hora de resoldre conflictes i que per 
això s’ha de tindre present al llarg d’esta etapa.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

El currículum bàsic s’ha formulat partint del desenrotllament cognitiu i emocional en què 
es troba l’alumnat en esta etapa, de la concreció del seu pensament, de les seues 
possibilitats cognitives, del seu interés per aprendre, de la relació amb els seus iguals i 
amb l’entorn i finalment, del seu pas cap a un pensament abstracte cap al final de l’etapa. 
Per això, s’han seqüenciat els continguts i els criteris d’avaluació i s’han distribuït per 
cursos considerant les característiques de l’alumnat de cada nivell educatiu i considerant 
la naturalesa del contingut mateix, que s’estructura com seguix.
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En 4t de l’ESO s’articula al voltant de 5 blocs que corresponen a i que pretenen analitzar 
l’aplicació de tot allò treballat als cursos anteriors, partint de la dignitat humana com a 
fonament de la DUDH i, una vegada reconeguda la validesa de tal document, fer-se 
conscient de la necessitat de participar per a aconseguir la seua vigència; la seua realitat 
efectiva.

És important destacar que els criteris d’avaluació seran un referent del procés 
d’aprenentatge al llarg de l’etapa perquè ens permetran definir i concretar aprenentatges. 
Igualment el seu sentit progressiu permetrà una millor atenció a la diversitat i una millor 
atenció personalitzada, fent ús de diversos procediments i instruments d’avaluació.

Bloc 1:   La dignitat de la persona: fonament de la DUDH.  Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Anàlisi de la DUDH:
La dignitat de la persona com a 
fonament de la DUDH.
Caràcter universal i inalienable dels 
drets humans
DUDH referència universal en 
l’articulació de les relacions 
humanes.

PROCEDIMENTS
Estratègies de comprensió oral: 
activació de coneixements previs, 
manteniment de l’atenció, selecció 
de la informació; memorització i 
retenció de la informació.
Tipus de text [consultar el document 
de tipologies textuals per a 
comprovar les que són habituals en 
l’assignatura]
Planificació de textos orals
Prosòdia. Ús intencional de 
l’entonació i les pauses.
Normes gramaticals
Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge
Situacions d’interacció comunicativa 

BL1.1. Analitzar el preàmbul de la DUDH i 
els articles 1, 2 i 30 i reconéixer la dignitat 
humana com el valor fonamental del que 
es deriven tots els drets universals i 
inalienables que s’inclouen en esta 
Declaració i evidenciar com es manifesta 
en alguns d’estos drets.

BL1.2. Interpretar textos orals del nivell 
educatiu procedents de fonts diverses 
utilitzant les estratègies de comprensió 
oral per a obtindre informació i aplicar-la 
en la reflexió sobre el contingut i
expressar oralment textos prèviament 
planificats amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia i la 
correcció gramatical del nivell educatiu i 
ajustats a les propietats textuals de cada 
tipus i situació comunicativa per a 
transmetre de forma organitzada els seus 
coneixements amb un llenguatge no 
discriminatori

BL1.3. Participar en intercanvis 
comunicatius de l’àmbit personal, 
acadèmic, social o professional aplicant les
estratègies lingüístiques i no lingüístiques 
del nivell educatiu pròpies de la interacció 
oral utilitzant un llenguatge no 

CSC

CCLI
CAA

CCLI
CAA
CD
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(conversacions, entrevistes, 
col·loquis, debats, etc.)
Estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de 
cortesia, fórmules de tractament, etc.
Respecte en l’ús del llenguatge
Ús de les eines més comunes de les 
TIC per a col·laborar i comunicar-se 
amb la resta del grup amb la finalitat
de planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies, comprendre 
les idees alienes...; compartir 
informació i recursos; i construir un 
producte o meta col·lectiu. Correu 
electrònic. Mòduls cooperatius en 
entorns personals d’aprenentatge 
com blocs, fòrums, wikis... Hàbits i 
conductes en la comunicació i en la 
protecció del mateix individu i 
d’altres de les males pràctiques com 
el ciberassetjament. Anàlisi del públic
destinatari i adaptació de la 
comunicació en funció del mateix.
Estratègies de comprensió lectora: 
abans, durant i després de la lectura.
Tipus de text [consultar el document 
de tipologies textuals per a 
comprovar les que són habituals en 
l’assignatura]
Estratègies d’expressió escrita: 
planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura.
Formats de presentació
Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals (signes 
de puntuació, concordança entre els 
elements de l’oració, ús de 
connectors oracionals, etc.)
Propietats textuals en situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió.
Respecte en l’ús del llenguatge.

discriminatori, compartir informació i 
continguts digitals utilitzant eines de 
comunicació TIC, servicis web i entorns 
virtuals d’aprenentatge aplicant bones 
formes de conducta en la comunicació 
preventives de males pràctiques.

BL1.4. Llegir textos de formats diversos i 
presentats en suport paper i digital, 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora del nivell educatiu i escriure textos 
de l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional en diversos formats i suports,
cuidant els seus aspectes formals, aplicant
les normes de correcció ortogràfica i 
gramatical del nivell educatiu i ajustats a 
les propietats textuals de cada tipus i 
situació comunicativa, per a transmetre de
forma organitzada els seus coneixements 
amb un llenguatge no discriminatori.

CCLI
CAA
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Bloc 2:  El respecte i la igualtat en les relacions interpersonals: Constitucionalització de la
DUDH.  Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Constitucionalisme: aplicació de la 
DUDH en l’àmbit dels Estats.
Pluralisme social i mínims de justícia 
compartits.
El liberalisme polític de Rawls: 
proposta pel respecte i la igualtat 
entre els ciutadans.

PROCEDIMENTS
Glossari termes conceptuals del 
nivell educatiu
Realització, formatat senzill i 
impressió de documents de text. 
Disseny de presentacions 
multimèdia. Tractament de la 
imatge. Producció senzilla d’àudio i 
vídeo. Eines de producció digital en 
la web. Drets d’autor i llicències de 
publicació.
Riscos associats a l’ús de les 
tecnologies.
Valoració de l’impacte i la longevitat 
que té la informació digital a l’hora 
de publicar-la.
La identitat digital. Ús de diverses 
identitats dirigides a la consecució 
d’objectius diferenciats.

BL.2.1. Reconéixer en els articles (del 17 al 
21) de la DUDH els principis que han de 
regir les relacions entre els ciutadans i 
l’Estat com a salvaguarda dels drets i 
llibertats individuals i posar exemples de 
la seua vigència en actuacions de l’Estat en
diferents àmbits.

BL.2.2. Identificar en la Constitució 
espanyola la inclusió de l’article 3 de la 
DUDH i reconéixer el compromís dels 
espanyols amb la seguretat i la pau a 
nivell nacional i internacional per mitjà de 
la lectura del preàmbul i l’article 15 de la 
Llei de Defensa Nacional i exemplificar tal 
compromís a través de notícies 
d’actualitat.

BL.2.3. Debatre partint de casos reals de 
conflicte entre els principis ètics de 
l’individu i els de l’orde civil, proposar 
solucions i contrastar-les amb la resposta 
que proposa la teoria de la justícia de 
Rawls.

BL2.4. Reconéixer la terminologia 
conceptual de l’assignatura i del nivell 
educatiu i utilitzar-la correctament en 
activitats orals i escrites de l’àmbit 
personal, acadèmic, social o professional, 
crear i editar continguts digitals utilitzant 
aplicacions informàtiques d’escriptori o 
servicis de la web i protegir la seua 
identitat digital preservant la privacitat de 
les dades personals, utilitzant varietat 
d’estratègies de seguretat i actuant davant
de les amenaces. 3r de l’ESO.

CSC

CSC

CSC
CAA
CLL

CCLI
CAA
CD
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Bloc 3:   Aplicació de la DUDH en l’àmbit internacional.  Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Aplicació de la DUDH en l’àmbit 
internacional:
Constitucionalització del Dret 
Internacional.
Organismes Internacionals (UE, ONU
i els seus organismes, etc.)
La labor de les organitzacions no 
governamentals (ONG).
Tractats i declaracions internacionals 
posteriors a la Declaració de 1948.
El Fòrum Social Mundial.

PROCEDIMENTS
Estratègies de busca i selecció de la 
informació
Procediments de síntesi de la 
informació
Procediments de presentació de 
continguts
Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i bibliografia web
Ferramentes digitals de busca i 
visualització. Busca en [pe. blocs, 
wikis, fòrums, banc de sons, pàgines 
web especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, bases de 
dades especialitzades…]. Estratègies 
de filtratge en la busca de la 
informació. Emmagatzematge de la 
informació digital en dispositius 
informàtics i servicis de la xarxa. 
Valoració dels aspectes positius de 
les TIC per a la busca i contrast 
d’informació. Organització de la 
informació seguint diferents criteris.

BL3.1. Debatre sobre l’obligació 
d’ingerència legitimada pel dret 
internacional en situacions de violació dels
drets humans per part d’un Estat i 
reconéixer l’efectiva aplicació de la DUDH 
en casos reals.

BL3.2. Descriure la funció i actuacions 
d’institucions i moviments civils (ONG, 
FSM, etc.) que treballen per la defensa i el 
respecte dels drets humans buscant 
informació sobre estes i exposar 
públicament els resultats de la seua 
investigació amb ajuda de recursos 
diversos

BL3.3. Buscar i seleccionar informació en 
diverses fonts a partir d’una estratègia de 
filtrat i de forma contrastada, registrant-la 
en de forma detallada o emmagatzemant-
la en paper o dispositius informàtics i 
servicis de la xarxa i i organitzar la 
informació obtinguda per mitjà de 
diversos procediments de síntesi o 
presentació dels continguts; per a ampliar 
els seus coneixements i elaborar textos de
l’àmbit personal, acadèmic, social o 
professional i del nivell educatiu, citant 
adequadament la seua procedència.

CSC
CLL

CSC
CLL
CAA

CCLI
CAA
CD

Bloc 4:   La justícia i la política: democràcia i ciutadania global.  Curs 4t ESO
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Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Formació de l’opinió pública mundial:
L’ús públic de la raó: Kant, autonomia
i il·lustració.
Habermas: ètica del discurs.
Tribunals internacionals de justícia 
com referent de l’esfera pública.
Democràcia mediàtica i ciutadania 
global:
Ciutadà cosmopolita com a subjecte 
de la democràcia
La “pau perpètua” com a idea 
regulativa en una societat global.

PROCEDIMENTS
Formació d’una voluntat política.
Estudis i professions vinculats amb 
els coneixements de l’àrea.
Autoconeixement d’aptituds i 
interessos.
Procés estructurat de presa de 
decisions.
Imaginació i creativitat
Autoconeixement. Valoració de 
fortaleses i debilitats Autoconcepte 
positiu. Proactivitat. 
Autoregulació d’emocions, control de
l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
Procés estructurat de presa de 
decisions.
Responsabilitat
Pensament alternatiu.
Pensament causal i conseqüencial.
Sentit crític

BL4.1. Analitzar, partint de situacions 
reals, l’impacte dels mitjans de 
comunicació massiva en la formació de 
l’opinió pública i argumentar sobre la 
necessitat o no d’una regulació ètica i 
jurídica en relació amb el seu ús.

BL4.2. Analitzar textos breus d’autors 
contemporanis que des de distintes 
perspectives reflexionen sobre la 
necessitat de fer efectius els drets 
humans.

BL4.3. Argumentar sobre el deure de 
l’Estat i la necessitat de participació 
ciutadana per a refermar, a través de 
processos democràtics, el respecte i 
defensa dels drets humans davant dels 
riscos de deshumanització i destrucció del 
planeta com a possibles conseqüències 
del fenomen de la globalització.

BL4.4. Buscar i seleccionar informació 
sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats amb els coneixements 
del nivell educatiu, analitzar els 
coneixements, habilitats i competències 
necessàries per al seu desenrotllament i 
comparar-les amb les aptituds pròpies i 
interessos per a generar alternatives 
davant de la presa de decisions 
vocacional. 

BL4.5. Gestionar de forma eficaç tasques o
projectes, fer propostes creatives i confiar 
en les seues possibilitats, mostrar energia 
i entusiasme durant el seu 
desenrotllament, prendre decisions 
raonades assumint riscos i 
responsabilitzar-se de les accions pròpies i
de les seues conseqüències.

CSC

CSC

CSC
CAA

SIEE

SIEE
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Bloc 5:   Valors ètics, reptes davant dels problemes del nostre món.  Curs 4t

Continguts Criteris d’avaluació CC

CONCEPTES
Problemes globals, solucions globals:
Reflexió sobre els fins de la 
investigació científica i la seua 
connexió amb interessos econòmics.
Pobresa i justícia social global.
La consciència ecològica i el 
desenrotllament sostenible
Conflictes armats i dret 
internacional.
Fronteres, migracions i drets 
humans.

PROCEDIMENTS
Responsabilitat i eficàcia en la 
resolució de tasques.
Assumpció de distints rols en equips 
de treball.
Pensament de perspectiva
Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat.
Tècniques d’escolta activa
Diàleg igualitari.
Coneixement d’estructures i 
tècniques d’aprenentatges 
cooperatiu.
Pensament mitjans-fi
Estratègies de planificació, 
organització i gestió.
Selecció de la informació tècnica i 
recursos materials.
Estratègies de supervisió i resolució 
de problemes.
Avaluació de processos i resultats.
Valoració de l’error com a 
oportunitat.
Habilitats de comunicació

BL5.1. Analitzar els problemes que tracten 
i les solucions que es proposen en 
diferents cimeres i conferències a escala 
internacional i avaluar el grau de 
compliment dels acords aconseguits 
buscant informació sobre estes.

BL5.2. Analitzar informació sobre els 
índexs de pobresa en el món, moviments 
migratoris i conflictes bèl·lics i evidenciar 
les seues relacions recíproques a partir de 
les dades publicades per fonts fiables.

BL5.3. Seleccionar un problema d’entre 
aquells que requerixen una solució global 
justificant la seua elecció i simular la 
negociació de les possibles actuacions que
contribuïsquen a la seua resolució.

BL5.4. Participar en equips de treball per a
aconseguir metes comunes assumint 
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat,
recolzar companys i companyes 
demostrant empatia i reconeixent les 
seues aportacions i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies

BL5.5. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, fent una previsió 
de recursos i temps ajustada als objectius 
proposats, adaptar-lo a canvis i 
imprevistos transformant les dificultats en 
possibilitats, avaluar amb ajuda de guies 
el procés i el producte final i comunicar de 
forma personal els resultats obtinguts.

CSC

CSC
CAA

CSC
SIEE

SIEE
CAA
CSC

SIEE
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COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Valors ètics contribuïx de forma substancial al desenrotllament de la competència social i 
ciutadana perquè és esta la que està present en el desenrotllament de tots els seus 
continguts. 

La competència en comunicació lingüística es treballa en tot moment atés que és a través 
de l’acció comunicativa com construïm el nostre món social i tractem d’arribar a acords per
a vehicular la relació amb els altres. 

La competència aprendre a aprendre és també clau perquè es fomenta l’autonomia 
personal i l’esperit crític que permet a l’alumnat l’autoregulació dels seus processos 
cognitius i de la seua conducta en distints contextos garantint que adquirisca recursos 
suficients per a formar-se permanentment. 

L’aportació de l’àrea a la competència de consciència i expressions culturals se centra en el 
coneixement de les manifestacions culturals de l’entorn, propicia una actitud d’obertura i 
de respecte cap a la diversitat d’expressions culturals. 

Esta matèria també treballa la competència digital en relació a la busca de la informació, la
seua interpretació, així com en l’elaboració de treballs en format digital. L’alumnat ha de 
saber com i què buscar perquè no tot és igualment rellevant. Serà el professor qui oriente 
i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves tecnologies siga aprofitable 
educativament. 

Finalment Valors Ètics afavorix el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor des de tots els 
seus blocs de per mitjà de la planificació de tasques enfocades cap al foment de la 
responsabilitat i la participació en activitats que promouen l’aplicació dels drets humans 
en tots els àmbits de la vida i la construcció d’una ciutadania democràtica.
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Respecte als elements transversals, es fa referència en la majoria dels blocs de continguts 
a la comprensió i expressió oral, a l’expressió escrita, la comunicació audiovisual, les TIC i 
l’emprenedoria, i per descomptat els que es referixen a la igualtat entre hòmens-dones i la
prevenció i resolució de conflictes. A més es tracten de manera explícita elements 
transversals com el desenrotllament sostenible, els riscos de l’explotació humana, les 
amenaces per al medi ambient de determinades actuacions i els perills de l’ús 
indiscriminat de les TIC.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements 
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos breus, notícies, documents d’actualitat, així com en la visualització de reportatges, 
documentals o pel·lícules sobre els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es 
basa la metodologia són:

a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles.
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària.
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut; atenent la seua singularitat s’utilitzen distints recursos. La lectura i 
anàlisi de textos tant filosòfics com d’actualitat (notícies), l’anàlisi i composició escrita a 
partir de materials audiovisuals, són recursos imprescindibles. Però també és necessari 
treballar l’expressió oral; treballs individuals o en grup, que requerisquen una exposició, 
debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
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Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 25%
ACTITUD: 25%
PROVES O TREBALLS: 50%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

FILOSOFIA 

4t ESO

OBJECTIUS

La filosofia és una activitat reflexiva i crítica que, a partir de les aportacions de les ciències
i  d’altres  disciplines,  pretén realitzar  una síntesi  global  sobre el  que és  la  persona,  el
coneixement, la conducta adequada i la vida social i política.

Per això, la matèria Filosofia perseguix com a objectiu principal la comprensió per
part  de  l’alumnat  de  si  mateix  i  del  seu  món,  dotant-lo  per  a  això  de  ferramentes
cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric l’alumnat coneixerà els grans
interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les
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grans qüestions. En la dimensió pràctica la matèria dota les i els alumnes d’una actitud
crítica  que  ajuda  a  no  admetre  idees  que  no  han  sigut  rigorosament  analitzades  i
evidenciades, saber pensar, raonar i argumentar amb fonament, coherència i de forma
autònoma, l’habilitat  discursiva per a  dialogar i  convéncer evitant  el  pensament únic  i
dogmàtic, la capacitat per a discernir entre l’evident i l’arbitrari, el substancial i l’accidental,
la gestió creativa de les capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom. La
fórmula kantiana “atrevix-te a saber”  és potser l’expressió més precisa de la tendència
filosòfica a la crítica de prejuís i idees dominants majoritàriament acceptades. La filosofia
com a saber crític permet que l’alumnat comprenga que les seues idees preconcebudes, i
en general la tradició, han de ser analitzades com a dades la veritat de les quals no pot
donar-se per suposada.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’assignatura de Filosofia de 4t de l’ESO s’entén com el començament d’una reflexió que té
continuïtat  en el  Batxillerat per mitjà de l’assignatura del mateix nom, impartida en el
primer curs i  a través de la Història de la Filosofia de segon curs.  Però també és una
matèria que té un sentit propi o autònom respecte d’aquelles assignatures. D’ací que els
temes que es tracten en els diferents blocs de què consta tracten qüestions netament
filosòfiques junt amb altres de caràcter més psicològic i socialitzador. El que es pretén és
dotar esta assignatura d’un caràcter propedèutic però també eminentment pràctic, en el
sentit  que  es  puga  aplicar  a  la  vida  i  a  les  diferents  circumstàncies  en  què  es  desix
l’alumnat. La matèria s’estructura en cinc blocs. Un introductori (bloc 1) en què s’exposa
l’especificitat del pensament filosòfic i s’hi exposen les principals àrees en què es dividix la
filosofia. Després (bloc 2) es passa a l’estudi de les qüestions sobre “qui sóc jo”, tot allò que
s’ha relacionat amb la identitat personal i el seu desenrotllament. El següent punt és el
pas del  “jo”  al  “nosaltres”  (bloc 3)  i  s’estudien qüestions relacionades amb la dimensió
social del ser humà. Una vegada que ens hem endinsat en l’àmbit de la interrelacionalitat,
el següent pas és la qüestió de la transformació tant de la realitat i la societat (bloc 4); ací
es tractaran qüestions de caràcter ètic i  estètic. Finalment (bloc 5), s’estudiaran els dos
grans interrogants filosòfics, és dir: Què és la realitat? I què puc conéixer?, introduint així
qüestions que, encara que s’estudiaran amb més profunditat en cursos posteriors, tenen
una importància transcendental per a la comprensió dels temes tractats durant tot el curs.

Bloc 1: La filosofia. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Origen i fonaments de la filosofia
· El saber filosòfic. La seua especificitat
· L'origen de la filosofia: el pas del mite 

BL.1.1. Diferenciar què és la reflexió 
filosòfica, explicant les seues 
característiques i comparant-la amb 

CEC 
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al logos
· Les primeres elaboracions filosòfiques:

els pensadors grecs.
Els interrogants de la filosofia
· La reflexió sobre el ser humà i la seua 

identitat
· La reflexió sobre la societat
· La reflexió sobre la llibertat i l’acció 

humana transformadora
· El sentit de l’existència i de la realitat
· La reflexió sobre la realitat i el seu 

coneixement
La funció de la filosofia
· L'actitud crítica
· El diàleg democràtic
· La convivència pacífica

Habilitats per a la cooperació i el diàleg 
igualitari
· Responsabilitat i eficàcia en la resolució
de tasques
· Distints rols en equips de treball
· Pensament de perspectiva. Empatia
· Solidaritat, tolerància, respecte i 
amabilitat
· Tècniques d’escolta activa
· Diàleg igualitari.
· Estructures i tècniques d’aprenentatges
cooperatiu
Comprensió i expressió oral
· Estratègia de comprensió oral: 
activació de coneixements previs, 
manteniment de l’atenció, selecció de la 
informació; memorització i retenció de 
la informació.
· Tipus de text [expositiu i argumentatiu]
· Planificació de textos orals
· Prosòdia. Ús intencional de l’entonació i
les pauses
· Normes gramaticals
· Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, coherència i 
cohesió.
· Respecte en l’ús del llenguatge 
Comprensió i expressió escrita

altres tipus de sabers que estudien 
aspectes concrets de la realitat i 
l’individu.

BL.1.2. Explicar l’origen de la filosofia 
occidental (on, quan i per què sorgix), 
distingir-la dels sabers preracionals (el 
mite i la màgia), en tant que saber 
pràctic, i comparar-la amb algunes 
característiques generals de les filosofies
orientals.

BL.1.3. Exposar algunes de les idees 
centrals dels filòsofs de l’antiga Grècia 
per a identificar el gir antropològic de la 
filosofia en el s. V aC, i justificar 
l’aplicació pràctica de la filosofia respecte
a l’individu i a la societat en què viu.

BL.1.4. Exposar les primeres respostes 
dels primers pensadors grecs sobre la 
pregunta per l’origen i identificar-la com 
una de les qüestions originals de la 
cultura occidental.

BL.1.5. Argumentar sobre la importància 
d’entendre’s a si mateix i a la realitat que 
et rodeja, per a la construcció de la 
pròpia identitat.

BL.1.6. Reconéixer i contextualitzar en 
situacions de la vida quotidiana les 
principals funcions de la filosofia, en tant
que saber crític.

BL1.7. Participar en equips de treball per 
a aconseguir metes comunes i assumir 
diversos rols amb eficàcia i 
responsabilitat; recolzar companys i 
companyes demostrant empatia i 
reconeixent les seues aportacions, i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies. 

CEC

CSC 

CEC 

SIEE

SIEE 

CAA
SIEE
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·  Estratègies  de  comprensió  lectora:
abans, durant i després de la lectura
·  Tipus  de  text  [expositius  i
argumentatius]
·  Propietats  textuals  en  situació
comunicativa:  adequació,  coherència  i
cohesió
·  Estratègies  d’expressió  escrita:
planificació,  escriptura,  revisió  i
reescriptura. Formats de presentació
· Aplicació de les normes ortogràfiques i
gramaticals  (signes  de  puntuació,
concordança  entre  els  elements  de
l’oració,  ús  de  connectors  oracionals,
etc.) 
· Respecte en l’ús del llenguatge 

BL1.8.  Interpretar  textos  orals
procedents  de  fonts  diverses  utilitzant
les estratègies de comprensió oral per a
obtindre informació i expressar oralment
textos  prèviament  planificats  amb  una
pronunciació  clara,  aplicant  les  normes
de la prosòdia i la correcció gramatical, i
ajustats a les propietats textuals de cada
tipus  i  situació  comunicativa  per  a
transmetre  de  forma  organitzada  els
coneixements  amb  un  llenguatge  no
discriminatori. 

BL1.9. Llegir textos de formats diversos,
utilitzant  les  estratègies  de comprensió
lectora,  i  escriure  textos  en  diversos
formats  i  suports,  cuidant  els  seus
aspectes formals, aplicant les normes de
correcció  ortogràfica  i  gramatical,  i
ajustats a les propietats textuals de cada
tipus  i  situació  comunicativa,  per  a
transmetre  de  forma  organitzada  els
coneixements  amb  un  llenguatge  no
discriminatori. 

CCLI
CAA

CLLI
CAA

Bloc 2: Identitat personal. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

Qui sóc? La personalitat.
· La personalitat i el seu desenrotllament
· Teories de la personalitat
· Biologia i personalitat
· Cultura i personalitat
· Identitat i gènere
· La identitat digital. Riscos associats a 
l’ús de les tecnologies
Què és el ser humà?
· La ment i el cervell

BL2.1. Interpretar la profunditat de la 
pregunta 'qui sóc?', registrar algunes 
respostes donades des de la psicologia i 
la filosofia. i reflexionar sobre el 
desenrotllament de la identitat personal.

BL2.2. Explicar les tesis centrals 
d’algunes teories sobre la personalitat i 
reconéixer, en el marc de la teoria 
cognitiva, el valor del coneixement com 

CSC 
SIEE

CSC
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· La raó i els sentiments
· La motivació i la voluntat
El ser humà en la història
· El ser humà a l’antiga Grècia
· La concepció medieval de persona
· Dualisme cartesià i mecanicisme
· El ser humà com a ser autònom: la 
Il·lustració
· Noves concepcions antropològiques
Identitat digital
· Riscos associats a l’ús de les tecnologies
· Valoració de l’impacte i la longevitat 
que té la informació digital a l’hora de 
publicar-la
· Ús de diverses identitats dirigides a la 
consecució d’objectius diferenciats
Autoconeixement  i  autoregulació
d’emocions 
· Valoració de fortaleses i debilitats 
·  Control  de  l’ansietat  i  incertesa  i
capacitat d’automotivació
Resiliència, superar obstacles i fracassos.
Perseverança, flexibilitat
· Sentit crític
Maduresa  per  a  la  presa  de  decisions
vocacional
·  Entorns laborals,  professions i  estudis
vinculats amb els coneixements de l’àrea
·  Autoconeixement  de  fortaleses  i
debilitats

a element motivador de la conducta 
humana.

BL2.3. Explicar les idees centrals de les 
principals teories de la ment humana 
així com els estudis sobre les emocions 
humanes i la teoria humanística sobre la 
motivació, i reflexionar sobre el caràcter 
de la intel·ligència, els sentiments i la 
voluntat motivada com a facultats 
distintives del ser humà enfront del 
merament animal.

BL2.4. Enumerar les principals reflexions 
filosòfiques que s’han elaborat al llarg de
la història sobre aspectes que 
caracteritzen el ser humà com a tal, i 
evidenciar la funció de la filosofia com a 
saber originari i integrador de múltiples 
perspectives el centre comú de les quals 
és l’home.

BL2.5. Definir què és la personalitat, així 
com els principals conceptes relacionats 
i reflexionar sobre la possible incidència 
en la formació de la personalitat, de 
l’herència genètica i d'allò adquirit.

BL2.6. Analitzar, a partir d’informacions 
procedents de diverses fonts, què 
s’entén per inconscient, ment, activitat 
cerebral, etc., dins del marc del 
pensament de la psicoanàlisi, de les 
teories de la personalitat de la filosofia 
de la ment i la neurociència.

BL2.7. Argumentar, en dissertacions i 
diàlegs de caràcter filosòfic, la funció i la 
importància de la motivació i les 
emocions en les múltiples dimensions de
la vida humana, així com la seua relació 
amb la voluntat i la presa de decisions.

BL2.8. Exposar la importància de 

CSC

CSC
CEC

CSC

CSC
CMCT

CCLI
SIEE
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conéixer-se a un mateix i el projecte vital
a què s’aspira, i avaluar la importància 
que té la interrelació entre el racional, 
l’emotiu i la motivació per a dirigir la 
conducta humana en diferents 
direccions i amb distinta intensitat.

BL2.9. Ser conscient de la pròpia 
identitat digital i protegir-la, preservant 
la privacitat de les dades personals, 
utilitzar una varietat d’estratègies de 
seguretat i actuar davant de les 
amenaces.

BL1.10.Tindre iniciativa per a emprendre
i  proposar  accions  quan  realitzen
tasques o projectes i ser conscient de les
fortaleses  i  de  les  debilitats,  mostrar
curiositat  i  interés  durant  el  seu
desenrotllament i actuar amb flexibilitat i
buscant solucions alternatives. 

BL1.11.Reconéixer  els  estudis  i  les
professions  vinculats  als  coneixements
de  l’assignatura  i  identificar  els
coneixements,  les  habilitats  i  les
competències  que  demanen  per  a
relacionar-les  amb  les  fortaleses  i  les
preferències.

SIEE

SIIE
CD

SIEE

SIEE

Bloc 3: La socialització. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

La dimensió social
· Els altres: la intersubjectivitat
· L'origen de la societat
· Societat, cultura i civilització
La socialització
· El procés de socialització

BL3.1. Reconéixer les teories sobre la 
importància de la intersubjectivitat en el 
desenrotllament de la pròpia 
personalitat i l’origen de la societat, i 
expressar el sentit del concepte de 
civilització, així com les  semblances i les 

CSC
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· Personalitat i socialització
La comunicació social
· Comunicació i socialització
· La dimensió dialògica del ser humà
· El diàleg entre cultures
Busca, selecció i organització de la 
informació
· Estratègies de busca i selecció de la 
informació
· Procediments de síntesi de la 
informació
· Procediments de presentació de 
continguts
· Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i bibliografia web
· Ferramentes digitals de busca i 
visualització. Busca en p.e. blogs, wikis, 
fòrums, bancs de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, bases de dades 
especialitzades…]
· Estratègies de filtrat en la busca de la 
informació
· Emmagatzematge de la informació 
digital en dispositius informàtics i 
servicis de la Xarxa
· Valoració dels aspectes positius de les 
TIC per a la busca i contrast d’informació
· Organització de la informació seguint 
diferents criteris
Interacció oral i digital
· Situacions d’interacció comunicativa 
(conversacions, entrevistes, col·loquis, 
debats, etc.)
· Estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de 
cortesia, fórmules de tractament, etc. 
· Respecte en l’ús del llenguatge
· Uso de les ferramentes més comunes 
de les TIC per a col·laborar i comunicar-
se amb la resta del grup per tal de 
planificar el treball, aportar idees 
constructives pròpies, comprendre les 

diferències respecte del de cultura i 
societat.

BL3.2. Enumerar els diversos elements 
del procés de socialització i relacionar-
los amb la pròpia personalitat.

BL3.3. Definir què és la comunicació i 
distingir la seua importància en el procés
de socialització, i analitzar les formes de 
comunicació no verbal i la incidència de 
les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació.

BL3.4. Indagar, a partir d’informacions 
procedents de diverses fonts, sobre el 
relativisme cultural i l’etnocentrisme, i 
argumentar sobre el possible paper 
actiu d’un mateix en la construcció de la 
cultura. 

BL3.5. Reconéixer l’altre tal com és en la 
seua individualitat i, alhora, identificar-lo
com un alter ego que compartix un espai
i unes circumstàncies comunes, donant 
lloc a la intersubjectivitat i reconeixent, 
així, la dimensió social i cultural del ser 
humà.

BL3.6. Identificar el procés de 
construcció, els elements i la legitimació 
d’una cultura, reconeixent-la no sols com
instrument d’adaptació sinó com 
ferramenta per a la transformació i 
l’autosuperació.

BL3.7. Buscar i seleccionar informació en
diverses  fonts  a  partir  d’una estratègia
de  filtrat  i de  forma  contrastada,  i
registrar-la de  forma  cuidadosa,  o
emmagatzemar-la en paper o dispositius
informàtics  i  servicis  de  la  xarxa,  i
organitzar  la  informació  obtinguda
mitjançant  diversos  procediments  de

CSC

CSC

CSC

CSC

SIEE

CLLI
CAA
CD
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idees alienes...; compartir informació i 
recursos, i construir un producte o meta 
col·lectiu. Correu electrònic. Mòduls 
cooperatius en entorns personals 
d’aprenentatge, com blogs, fòrums, 
wikis…
· Hàbits i conductes en la comunicació i 
en la protecció del propi individu i 
d’altres de les males pràctiques, com el 
ciberassetjament Anàlisi del públic 
destinatari i adaptació de la comunicació
en funció seua
Glossari de termes conceptuals 
Edició i creació de continguts digitals
· Realització, formatat senzill i impressió
de documents de text
· Disseny de presentacions multimèdia 
·  Tractament  de  la  imatge.  Producció
senzilla d’àudio i vídeo
· Ferramentes de producció digital en la
web.  Drets  d’autor  i  llicències  de
publicació.

síntesi  o  presentació  dels  continguts,
citant-ne adequadament la procedència. 

BL1.8.Participar en intercanvis 
comunicatius, aplicant les estratègies 
lingüístiques i no lingüístiques del nivell 
educatiu pròpies de la interacció oral i 
utilitzant un llenguatge no 
discriminatori; compartir informació i 
continguts digitals, utilitzant 
ferramentes de comunicació TIC, servicis
Web i entorns virtuals d’aprenentatge, i 
aplicar bones formes de conducta en la 
comunicació preventives de males 
pràctiques.

BL1.9.  Reconéixer  la  terminologia
conceptual  de  l’assignatura  utilitzant-la
correctament  en  activitats  orals  i
escrites,  i  crear  i  editar  continguts
digitals  utilitzant  aplicacions
informàtiques d’escriptori o servicis de la
web.

CCLI
CAA
CD

CLLI
CAA
CD

Bloc 4: Transformació ètica i estètica. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

La qüestió de la llibertat i la reflexió ètica
· Llibertat negativa i positiva
· Llibertat interior i sociopolítica
· Naturalesa i llibertat
· Llibertat absoluta, condicionada i 
determinisme
Ètiques aplicades
· Bioètica
· Ètica de l’empresa
· Ètica de les professions
· Ètica de l’esport
L’experiència estètica: imaginació, 
creativitat i originalitat

BL4.1. Constatar l’existència de 
determinisme en la naturalesa, analitzar 
la possibilitat de ser lliure del ser humà, 
tenint en compte que és un ser natural i, 
com a tal, sotmés a les lleis de la 
naturalesa.

BL4.2. Reproduir els dos significats del 
concepte de llibertat d’acció: la llibertat 
negativa i la llibertat positiva, i aplicar-
los tant en l’àmbit de la societat com en 
el terreny de la vida personal.

CSC
CMCT

CSC
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· La imaginació: característiques i 
funcionament
· Imaginació i pensament
· La creativitat
· Fases del procés creatiu
· Tècniques de desenrotllament de la 
creativitat
· La creativitat com a font d’originalitat
Planificació i avaluació de projectes
· Pensament mitjans-fi
· Estratègies de planificació, organització
i gestió
· Selecció de la informació tècnica i 
recursos materials
· Estratègies de supervisió i resolució de 
problemes
· Avaluació de processos i resultats
· Valoració de l’error com a oportunitat
· Habilitats de comunicació

BL4.3. Reconéixer l’estètica com la part 
de la filosofia que estudia el procés 
creatiu, l’experiència estètica i la bellesa.

BL4.4. Identificar què és la imaginació, 
en tant que facultat específica del ser 
humà, i explicar com funciona i quines 
són característiques té.

BL4.5. Enumerar les fases del procés 
creatiu, així com les característiques de 
les persones creatives, i investigar sobre 
el pensament divergent creatiu, la seua 
relació amb el pensament logicoracional 
i la possibilitat de potenciar-lo.

BL4.6. Argumentar, a partir d’informació 
procedent de diverses fonts, sobre la 
relació entre la llibertat interior i la 
llibertat social i política, principalment 
sobre les tres postures sobre el 
problema de la llibertat (la tesi estoica, la
negació del sotmetiment de la voluntat a
les lleis naturals de Kant i la posició 
intermèdia que postula una llibertat 
condicionada).

BL4.7. Aplicar tècniques de 
desenrotllament de la creativitat i 
construir narracions de rerefons filosòfic
sobre el sentit de l’originalitat creativa i 
la capacitat innovadora, com a mitjans 
per a poder evolucionar a nivell personal
i social.

BL4.8. Descriure què és el lliure albir o 
llibertat interior, i relacionar-lo amb la 
possibilitat d’autodeterminació d’un 
mateix i amb la facultat de la voluntat.

BL4.9. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, fer una previsió 
de recursos i de temps ajustada als 
objectius proposats, adaptar-lo a canvis i

CEC
SIEE

SIEE
CEC

CEC
CAA

CSC

CAA
SIEE

SIEE
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imprevistos transformant les dificultats 
en possibilitats, avaluar amb ajuda de 
guies el procés i el producte final, i 
comunicar de forma personal els 
resultats obtinguts.

SIEE
CAA

Bloc 5: Pensament i realitat. Curs 4t ESO

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’home com ser racional
· La racionalitat i les seues 
característiques
· Racionalitat teòrica i pràctica
· La veritat i els seus tipus
Concepcions sobre la racionalitat
· Raó i racionalitats
· Raó i emocions
La realitat i el seu sentit
· El cosmos
· Determinisme versus indeterminisme
· La pregunta pel sentit

BL5.1. Reconéixer la facultat racional 
com específica del ser humà i les seues 
implicacions, i analitzar en què consistix 
la racionalitat, les seues característiques 
i els diferents tipus de racionalitats.

BL5.2. Explicar la concepció 
contemporània de la intel·ligència, 
incidint en la teoria de la intel·ligència 
emocional.

BL5.3. Identificar alguns dels principals 
tipus de veritat: la veritat com a 
correspondència, la veritat segons el 
pragmatisme americà, la veritat des del 
perspectivisme i el consens, i reflexionar 
sobre la possibilitat d’aconseguir-la.

BL5.4. Descriure el significat del terme 
metafísica com la principal de les 
disciplines que componen la filosofia, 
identificar el seu objectiu fonamental, 
consistent a fer preguntes radicals sobre
la realitat, i exposar la pregunta radical 
sobre el sentit de la realitat i l’existència.

BL5.5. Explicar les tesis bàsiques 
d’algunes concepcions filosòfiques sobre
les possibilitats i els límits de la raó, i 
diferenciar la racionalitat teòrica de la 
racionalitat pràctica, així com teoria i 
experiència.

BL5.6. Descriure els principals 

CSC

CSC

CSC
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interrogants sobre el que pot ser la 
realitat, enumerar algunes de les grans 
respostes metafísiques sobre la 
naturalesa (l’origen i la finalitat de 
l’univers, quin orde regix la naturalesa si 
és que n’hi ha, el lloc del ser humà en el 
cosmos, etc. ) i reflexionar, amb 
dissertacions i diàlegs, sobre les 
implicacions filosòfiques de cada una 
d’estes qüestions.

BL5.7. Expressar les implicacions 
filosòfiques de les concepcions 
contemporànies sobre l’univers i 
identificar la importància d’assenyalar si 
la naturalesa es regix per lleis 
deterministes, o bé, si regix l’atzar 
quàntic, i argumentar sobre com esta 
resposta afecta la comprensió de la 
conducta humana.

BL5.8. Reflexionar sobre l’interrogant del
sentit de l’existència, exposant les tesis 
centrals d’algunes teories filosòfiques de
la vida, i elaborar dissertacions sobre la 
vida o la mort, l’esdevindre històric, el 
lloc de l’individu en la realitat, etc.

CCLI
CSC
CMCT

CSC
CMCT

CCLI
SIEE

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència en comunicació lingüística.
CMCT: competència en matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital. 
CAA: competència en aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS
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Resulta evident la importància de la Filosofia en el desenrotllament de les competències.
La competència en comunicació lingüística és probablement la més treballada. La Filosofia
ajuda a través d’esta competència que l’alumne adquirisca la seguretat que la paraula és
instrument de coneixement i,  alhora, vincle cultural entre els sers humans. El valor del
concepte  no  és  merament  teorètic,  sinó  pràctic:  individual  i  col·lectiu.  La  competència
matemàtica,  i  competències  bàsiques  en  Ciència  i  tecnologia,  encara  que  no  és
pròpiament una competència filosòfica, es treballa en l’estudi dels fonaments de la ciència
i la tecnologia, així com la visió del món que estos sabers comporten; el mateix que en
l’estudi i l’aplicació de les regles del raonament lògic.

El curs de Filosofia treballa la competència digital en relació a la busca de la 
informació i la seua interpretació. L’alumnat ha de saber com i què buscar: no tot és 
igualment rellevant. Serà el professor qui oriente i done els criteris i els objectius perquè 
l’ús de les noves tecnologies siga aprofitable educativament.

La competència aprendre a aprendre garantix que l’individu tinga recursos 
suficients per a formar-se permanentment. La capacitat d’autonomia personal, 
d’autoregulació dels processos cognitius i de la conducta en distints contextos fan que 
esta competència siga clau. La Filosofia també desenrotlla esta competència gràcies al seu
treball per aconseguir l’esperit crític i l’autonomia personal.

La Filosofia sempre ha estat oberta a la realitat i a les inquietuds personals i 
col·lectives del ser humà. Per això, treballa les competències socials i cíviques. La busca de 
la felicitat individual i el benestar col·lectiu són assumptes que s’aborden en el curs. No són
problemes teòrics, sinó pràctics que involucren l’alumnat perquè lluite per una societat 
justa i una vida feliç. Actituds com les de confiança en si mateix i en els altres, solidaritat o 
tolerància són les que es treballen en la matèria de Filosofia. 

La filosofia dota l’alumne d’un coneixement conceptual sobre la socialització i 
l’activitat del ser humà com a membre d’un col·lectiu. És un saber teòric, però 
imprescindible. És un coneixement sobre els fonaments de la nostra convivència, és a dir, 
un coneixement pròpiament filosòfic. No obstant això, l’elaboració teòrica de la nostra 
convivència té un fi pràctic: el compromís i la participació de l’individu en la vida ciutadana.
Totes estes actituds seran les que doten de sentit a la capacitat creadora i innovadora, així 
com a la gestió de projectes tant individuals com en equip. 

La filosofia també ajuda a desenrotllar el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor dins d’un 
marc ètic ineludible per a una societat que vullga guiar-se per principis que dignifiquen al 
ser humà, defugint així de la cosificació i mercantilització.



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         63

Finalment, la filosofia treballa la competència sobre la consciència i les expressions
culturals. Esta competència inclou la consideració de l’art i el seu valor estètic, així com la
cultura com a expressió necessària del ser humà. La reflexió filosòfica del curs, en diversos
dels seus blocs, presenta a l’alumnat explícitament el fenomen estètic i el ser cultural de
l’home com a realitats essencials d’allò humà.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la resta d’elements 
curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos seleccionats dels autors i els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es
basa la metodologia són: 

a) Interacció i aprenentatge, l’objectiu últim del qual és que tots els alumnes i les alumnes 
sense exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles. 

b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària. 

c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.

d) Didàctica específica de l’àrea, siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut, atenent a la seua singularitat, els recursos a utilitzar. El comentari de 
text és un recurs imprescindible. Però també és necessari treballar l’expressió oral. 
Treballs individuals o en grup que requerisquen una exposició, debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 
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Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 25%
ACTITUD: 25%
PROVES O TREBALLS: 50%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

FILOSOFIA 

1r BATXILLERAT

OBJECTIUS

La filosofia és una activitat reflexiva i crítica que, a partir de les aportacions de les ciències 
i d’altres disciplines, pretén fer una síntesi global sobre el que és la persona, el 
coneixement, la conducta adequada i la vida social i política..
Per això, la matèria Filosofia perseguix com a objectiu principal la comprensió, per part de 
l’alumnat, de si mateix i del seu món, i dotar-lo, per a això, de ferramentes cognitives tant 
teòriques com pràctiques. En el pla teòric, l’alumnat coneixerà els grans interrogants, els 
conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les grans qüestions. En
la dimensió pràctica, la matèria dota les i els alumnes d’una actitud crítica que ajuda a no 
admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades, saber pensar, 
raonar i argumentar amb fonament, coherència i de forma autònoma, l’habilitat discursiva
per a dialogar i convéncer evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a 
discernir entre l’evident i l’arbitrari, el substancial i l’accidental, la gestió creativa de les 
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capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom. La fórmula kantiana “atrevix-
te a saber” és potser l’expressió més precisa de la tendència filosòfica a la crítica de prejuís
i idees dominants majoritàriament acceptades. La filosofia com a saber crític permet 
permet que l’alumnat comprenga que les seues idees preconcebudes, i en general la 
tradició, han de ser analitzades com a dades la veritat de les quals no pot donar-se per 
suposada.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

La matèria s’estructura en sis blocs. Després d’una presentació dels procediments comuns 
que s’han de tractar al llarg de tots els temes (bloc 1), s’exposa un bloc temàtic (bloc 2) que
analitza la caracterització del saber filosòfic, distingint-lo d’altres tipus de saber i analitzant
les relacions i diferències que manté amb la ciència. A continuació (blocs 3 i 4) s’exposen 
els temes relacionats amb el coneixement, el saber científic, el llenguatge, la lògica, la 
retòrica i l’argumentació, a través dels quals s’educa l’expressió i interpretació del 
pensament i dels sentiments, s’utilitza el llenguatge per a regular la pròpia conducta i les 
relacions socials, s’empra el raonament lògic i els processos propis de pensament (anàlisi, 
síntesi, relació, associació, etc.) per a propiciar la resolució de problemes i el coneixement 
de diferents llenguatges comunicatius, i es desenrotlla, així, la capacitat crítica que 
discernix allò nuclear d’allò accessori. Així mateix, la metafísica i les qüestions últimes 
sobre la realitat, el seu sentit i quin pot ser l’origen del cosmos, permeten aprofundir en el 
coneixement de si mateix i en la comprensió de l’entorn, i possibiliten la competència per 
a interpretar successos, analitzant-ne les causes, predient les conseqüències i analitzant 
críticament els factors capaços de transformar la realitat. Després de l’aproximació a les 
qüestions metafísiques i epistemològiques, es planteja l’estudi de les distintes dimensions 
del ser humà (bloc 5). S’estudiarà al ser humà des de la seua dimensió biològica, 
sociocultural i simbòlica, i s’obrirà pas a la consideració de les distintes antropologies i les 
diferents concepcions filosòfiques del ser humà que s’han fet al llarg de la història del 
pensament. Finalment (bloc 6) es tractarà la fonamentació de la filosofia moral i política, 
així com la qüestió de l’aplicació de l’ètica a les principals activitats de la societat. L’estudi 
de la dimensió política ajuda a desenrotllar una consciència ciutadana democràtica. La 
racionalitat pràctica del pensament filosòfic introduïx l’alumnat en la dimensió social 
humana que, concretada en la societat contemporània, s’expressa en la democràcia 
parlamentària, en les declaracions dels drets humans, així com en els valors comuns que 
constituïxen el substrat de la ciutadania democràtica en un context global.

Bloc 1: Elements transversals a l’assignatura. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC
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Anàlisi conceptual
Síntesi teòrica.
Redacció i diàleg filosòfic
Dissertació filosòfica
Contextualització, relació i aplicació 
de les idees filosòfiques
Diàleg igualitari
Estratègies de comprensió oral: 
activació de coneixements previs, 
manteniment de l’atenció, selecció 
de la informació; memorització i 
retenció de la informació
Tipus de text [expositiu i 
argumentatiu]
Planificació de textos orals
Prosòdia. Ús intencional de 
l’entonació i les pauses
Normes gramaticals
Propietats textuals de la situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió
Respecte en l’ús del llenguatge 
Estratègies de comprensió lectora: 
abans, durant i després de la lectura.
Tipus de text [expositius i 
argumentatius].
Propietats textuals en situació 
comunicativa: adequació, coherència
i cohesió.
Estratègies d’expressió escrita: 
planificació, escriptura, revisió i 
reescriptura. Formats de presentació 
Aplicació de les normes 
ortogràfiques i gramaticals (signes 
de puntuació, concordança entre els 
elements de l’oració, ús de 
connectors oracionals, etc.) 
Respecte en l’ús del llenguatge 
Estratègies de busca i selecció de la 
informació
Procediments de síntesi de la 
informació
Procediments de presentació de 
continguts

BL1.1. Analitzar, de forma crítica, textos i 
obres significatives, pertanyents a 
pensadors destacats i reflexionar-hi de 
forma crítica i dialogada. 

BL1.2.Interpretar textos orals procedents de
fonts diverses utilitzant les estratègies de 
comprensió oral per a obtindre informació i 
expressar oralment textos prèviament 
planificats, amb una pronunciació clara, 
aplicant les normes de la prosòdia i la 
correcció gramatical i ajustats a les 
propietats textuals de cada tipus i situació 
comunicativa per a transmetre de forma 
organitzada els coneixements amb un 
llenguatge no discriminatori. 

BL1.3. Llegir textos de formats diversos 
utilitzant les estratègies de comprensió 
lectora i escriure textos en diversos formats 
i suports, cuidant els seus aspectes formals, 
aplicant les normes de correcció ortogràfica 
i gramatical, i ajustats a les propietats 
textuals de cada tipus i situació 
comunicativa, per a transmetre de forma 
organitzada els coneixements amb un 
llenguatge no discriminatori. 

BL1.4. Buscar i seleccionar informació en 
diverses fonts a partir d’una estratègia de 
filtrat i de forma contrastada, i registrar-la 
de forma cuidadosa o emmagatzemant-la 
en paper o dispositius informàtics i servicis 
de la xarxa, i organitzar la informació 
obtinguda per mitjà de diversos 
procediments de síntesi o presentació dels 
continguts, citant-ne adequadament la 
procedència. 

BL1.5.Participar en intercanvis 
comunicatius, aplicant les estratègies 
lingüístiques i no lingüístiques del nivell 
educatiu pròpies de la interacció oral, 
utilitzant un llenguatge no discriminatori, 

CSC
CAA

CCLI
CAA

CCLI
CAA

CLLI
CAA
CD

CCLI
CAA
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Procediments de cita i paràfrasi. 
Bibliografia i bibliografia web
Ferramentes digitals de busca i 
visualització. Busca en blogs, wikis, 
fòrums, bancs de sons, pàgines web 
especialitzades, diccionaris i 
enciclopèdies en línia, bases de 
dades especialitzades.
Estratègies de filtrat en la busca de la
informació.
Emmagatzematge de la informació 
digital en dispositius informàtics i 
servicis de la xarxa.
Valoració dels aspectes positius de 
les TIC per a la busca i contrast 
d’informació. 
Interacció oral i digital
Situacions d’interacció comunicativa 
(conversacions, entrevistes, 
col·loquis, debats, etc.)
Estratègies lingüístiques i no 
lingüístiques: inici, manteniment i 
conclusió; cooperació, normes de 
cortesia, fórmules de tractament, etc.
Respecte en l’ús del llenguatge
Ús de les ferramentes més comunes 
de les TIC per a col·laborar i 
comunicar-se amb la resta del grup 
amb la finalitat de planificar el 
treball, aportar idees constructives 
pròpies, comprendre les idees 
alienes...; compartir informació i 
recursos, i construir un producte o 
meta col·lectiu. Correu electrònic. 
Mòduls cooperatius en entorns 
personals d’aprenentatge com a 
blogs, fòrums, wikis…
Hàbits i conductes en la comunicació 
i en la protecció del propi individu i 
d’altres de les males pràctiques, com 
el ciberassetjament. Anàlisi del públic
destinatari i adaptació de la 
comunicació en funció del dit públic.
Pensament mitjans-fi

compartir informació i continguts digitals 
utilitzant ferramentes de comunicació TIC, 
servicis Web i entorns virtuals 
d’aprenentatge aplicant bones formes de 
conducta en la comunicació preventives de 
males pràctiques.

BL1.7.Organitzar un equip de treball 
distribuint responsabilitats i gestionant 
recursos perquè tots els membres 
participen i arriben a les metes comunes, 
influir positivament en els altres, generant 
implicació en la tasca, i utilitzar el diàleg 
igualitari per a resoldre conflictes i 
discrepàncies, actuant amb responsabilitat i 
sentit ètic.

BL1.8. Planificar tasques o projectes, 
individuals o col·lectius, i fer una previsió de 
recursos i de temps ajustada als objectius 
proposats; adaptar-la a canvis i imprevistos 
transformant les dificultats en possibilitats, 
avaluar amb ajuda de guies el procés i el 
producte final, i comunicar de forma 
personal els resultats obtinguts.

CD

CSC
SIIE
CAA

SIEE
CAA
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Estratègies de planificació, 
organització i gestió
Selecció de la informació tècnica i 
recursos materials
Estratègies de supervisió i resolució 
de problemes
Avaluació de processos i resultats
Valoració de l’error com a oportunitat
Habilitats de comunicació

Bloc 2: El saber filosòfic. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El saber filosòfic.
·La Filosofia. El seu sentit
·L'explicació preracional: mite i màgia.
·L'explicació racional: la raó i els 
sentits
La funció de la filosofia
·Funcions i característiques de la 
filosofia
·El saber filosòfic a través de la seua 
història.
·Les disciplines teoricopràctiques del 
saber filosòfic
El valor de la filosofia
·Necessitat de la filosofia
·Vigència de la filosofia
Glossari termes conceptuals 
Edició i creació de continguts digitals
·Realització, formatat senzill i 
impressió de documents de text. 
·Disseny de presentacions 
multimèdia. 
·Tractament de la imatge. Producció 
senzilla d’àudio i vídeo.
·Ferramentes de producció digital en 
la web. Drets d’autor i llicències de 
publicació.

BL2.1. Reconéixer l’especificitat i 
importància del saber racional, en general, i
filosòfic en particular, en tant que saber de 
comprensió i interpretació de la realitat, i 
identificar la dimensió teòrica i pràctica de 
la filosofia, els objectius, les 
característiques, les disciplines, els mètodes
i les funcions. 

BL2.2.  Reconéixer la  terminologia
conceptual  de  l’assignatura  i  utilitzar-la
correctament  en activitats  orals  i  escrites;
elaborar de forma col·laborativa un glossari
de  termes  filosòfics  i  crear  i  editar
continguts  digitals,  fent  servir  aplicacions
informàtiques  d’escriptori  o  servicis  de  la
web .

BL2.3. Contextualitzar històricament i 
culturalment les problemàtiques pròpies de
la filosofia a partir d’informacions 
obtingudes en diverses fonts, de l’anàlisi de
documents escrits o audiovisuals, o l’estudi 
de casos. 

BL2.4. Analitzar de forma crítica, fragments 
de textos significatius i breus sobre l’origen 
de la filosofia, i identificar les 
problemàtiques i les solucions exposades.

CSC
CAA

CCLI
CD

CEC
CSC

CSC
CAA
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BL2.5. Reconéixer que la filosofia és, alhora,
un saber i una actitud que estimula la 
crítica, l’autonomia, la creativitat i la 
innovació, i aporta evidències obtingudes 
de diverses fonts.

BL2.6. Relacionar els problemes filosòfics 
analitzats amb altres intents de comprensió
de la realitat, com ara el científic, el 
teològic, el poètic, les savieses orientals, 
etc.

CSC
SIEE

CSC
CMCT
CEC

Bloc 3: El coneixement. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El problema filosòfic del coneixement 
humà.
·El problema del coneixement humà
·Graus i ferramentes del conéixer: 
raó, enteniment, sensibilitat.
·L'abstracció.
·Els problemes implicats en el 
conéixer: les possibilitats, els límits, 
els interessos, l’irracional.
·Racionalitat teòrica i pràctica.
·La veritat. 
·La veritat com a propietat de les 
coses. La veritat com a propietat de 
l’enteniment: coherència i adequació.
·Alguns models filosòfics d’explicació 
del coneixement i l’accés a la veritat.
El coneixement científic.
·Filosofia i ciència.
·Objetius i instruments de la ciència. 
·El mètode hipoteticodeductiu. 
·La visió aristotèlica del quefer 
científic.
·La investigació científica en la 
modernitat, matemàtiques i tècnica 
com a ferramentes de coneixement i 
interpretació fonamentals. 

BL3.1. Explicar els processos i les 
problemàtiques implicades en el procés de 
coneixement humà des del camp filosòfic.

BL3.2. Explicar la funció de la ciència, 
descriure'n les característiques i mètodes, i 
exposar les diferències i les coincidències 
de l’ideal i de la investigació científica amb 
el saber filosòfic.

BL3.3. Analitzar de forma crítica, utilitzant 
informació complementària obtinguda de 
fonts, fragments de textos filosòfics sobre 
el coneixement humà, la ciència, el 
llenguatge i la lògica, identificar les 
problemàtiques i solucions que proposen i 
justificar la pròpia postura. 

BL3.4. Identificar les dimensions que 
formen part de la composició del discurs 
retòric i aplicar-les en la composició de 
discursos propis.

BL3.5. Utilitzar les regles i ferramentes 
bàsiques del discurs basat en 
l’argumentació demostrativa.

CSC
CMCT

CSC
CMCT

CAA
CSC

CCLI
CSC
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·La investigació contemporània i la 
reformulació dels conceptes clàssics 
Coneixement, llenguatge i la lògica.
·Filosofia del llenguatge: el problema 
filosòfic dels conceptes universals i 
l’error argumentatiu de la 
generalització precipitada.
·Retòrica, argumentació i lògica: la 
comunicació des de la filosofia.
·La retòrica i la composició del discurs
·La importància de la comunicació i la 
seua relació amb el llenguatge, la 
veritat i la realitat. 
·La lògica proposicional
·L'argumentació: regles i ferramentes 
del diàleg i la demostració 
d’arguments.

BL3.6. Identificar les regles bàsiques de la 
lògica proposicional i destacar-ne el valor 
per a mostrar el raonament correcte i 
l’expressió del pensament com a condició 
fonamental per als projectes humans.

BL3.7. Explicar el problema de l’accés a la 
veritat, l’argumentació i el raonament lògic, 
i mostrar els esforços de la filosofia per a 
allunyar-se del dogmatisme, l’arbitrarietat i 
els prejuís.

CCLI
CAA

CCLI
CMCT

CMCT
CSC

Bloc 4: La realitat. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Les grans qüestions de la metafísica 
occidental.
·La explicació metafísica de la realitat.
·La pregunta pel ser com a punt de 
partida de la filosofia.
·El problema, aparença i realitat.
·La pregunta per l’origen i estructura 
de la realitat.
·La necessitat de categoritzar 
racionalment la realitat.
L’univers i les diferents formes 
d’entendre'l
·La filosofia de la naturalesa.
·Les concepcions filosòfiques de 
l’univers al llarg de la història.
·La visió moderna i contemporània de
l’univers. 
·La trobada de la filosofia i la física.

BL4.1. Reconéixer la metafísica com a 
estudi de la realitat en tant que totalitat, i 
distingir-la de les ciències i de l’estudi 
particular dels fenòmens reals.

BL4.2. Explicar, des d’un enfocament 
metafísic, els principals problemes que 
planteja la realitat i comparar les 
explicacions científiques sobre l’univers.

BL4.3. Contextualitzar històrica i 
culturalment, a partir d’informacions 
obtingudes de diverses fonts, les diferents 
cosmovisions sobre l’univers i comparar-les.

BL4.4. Analitzar textos filosòfics i científics 
sobre la comprensió i interpretació de la 
realitat, relacionar els problemes plantejats 
en els textos i justificar de forma crítica la 
pròpia postura.

CSC
CEC

CSC
CMCT

CSC
CAA

CSC
SIEE
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BL4.5. Descriure els estudis que oferix la 
metafísica sobre la realitat i posar-la en 
relació amb els resultats que oferixen les 
ciències sobre l’origen i l'estructura de 
l’univers.

CSC
CMCT

Bloc 5: El ser humà des de la filosofia. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

La pregunta pel ser humà.
·Les implicacions filosòfiques de 
l’evolució.
·La construcció de la pròpia identitat. 
·La dialèctica naturalesa-cultura en el 
procés d’antropogènesi. Filosofia i 
biologia. 
·La dialèctica naturalesa-cultura en el 
procés de construcció de la identitat 
humana.
·La concepció del ser humà en la 
història:
·La visió grega: l’heroi homèric; 
concepte socràtic; dualisme platònic, 
l’animal racional i polític aristotèlic, 
materialisme i individualisme 
hel·lenista.
·El pensament medieval: creació a 
imatge divina, nova concepció del cos
i l’ànima, de la mort, la llibertat. 
·El Renaixement: antropocentrisme i 
humanisme. 
·La modernitat i el s. XIX: raó, 
emocions i llibertat.
·El ser humà en la filosofia 
contemporània.
L’activitat de l’home: l’homofaber
·Tècnica i tecnologia.
·Reflexions filosòfiques sobre el 
desenrotllament científic i tecnològic.
·Riscos associats a l’ús de les 
tecnologies.
·La identitat digital.

BL5.1. Explicar algunes teories filosòfiques 
occidentals sobre el ser humà i expressar 
l'opinió que s'hi té de forma reflexiva i 
dialogada.

BL5.2. Explicar les implicacions filosòfiques 
de l’evolució i relaciona el saber filosòfic 
amb el saber científic.

BL4.3. Identificar els elements constitutius 
del ser humà i explicar la interacció entre el 
component natural i el cultural.

BL5.4. Analitzar, utilitzant informació 
complementària obtinguda de diverses 
fonts, fragments de textos sobre la reflexió 
filosòfica sobre el ser humà, el sentit de 
l’existència, la tècnica i l’art, identificar les 
problemàtiques existents i la influència del 
context sociocultural i justificar la seua 
opinió e forma crítica.

BL5.5. Dissertar, de forma i oral i escrita, 
sobre les temàtiques intrínsecament 
filosòfiques en l’àmbit del sentit de 
l’existència.

BL5.6. Identificar les implicacions de la 
tecnologia en tant que saber pràctic 
transformador de la naturalesa i de la 
realitat humana.

BL5.7. Reflexionar sobre el camp de 

CSC
CEC

CSC
CMCT

CSC
CEC

CSC

CCLI
CSC

CSC
CMCT



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         72

·La creativitat i la capacitat simbòlica 
del ser humà. La realitat des de l’art. 
·L'estètica filosòfica, funció i 
característiques. 
·El sentiment, l’experiència i el juí 
estètic. 
·La bellesa i l’art.
·Creació artística i societat. L’art com a
justificació o com a crítica de la 
realitat.
El sentit de l’existència
·La reflexió filosòfica sobre el ser 
humà i el sentit de l’existència.
·Algunes claus sobre el sentit de 
l’existència humana.
·La qüestió del sentit, l’essència i 
l’existència, el jo, la llibertat, la mort, 
el destí, l’atzar, la història, la 
necessitat de transcendència.
Autoconeixement, sentit crític i 
creativitat 
·Valoració de fortaleses i debilitats. 
Autoconcepte positiu. Proactivitat. 
·Autorregulació d’emocions, control 
de l’ansietat i incertesa i capacitat 
d’automotivació. Resiliència, superar 
obstacles i fracassos. Perseverança, 
flexibilitat.
·Imaginació i creativitat
·Procés estructurat de presa de 
decisions.
·Responsabilitat
·Pensament alternatiu.
·Pensament causal i conseqüencial.
·Sentit crític
Presa de decisions vocacional
·Estudis i professions vinculats amb 
els coneixements de l’assignatura.
·Autoconeixement d’aptituds i 
interessos.
·Procés estructurat de presa de 
decisions

l’estètica i relacionar la creació artística amb
altres camps, com ara l’ètica, el 
coneixement i la tècnica.

BL5.8. Argumentar sobre el rebuig dels 
prejuís antropocèntrics i per motius físics, i 
sobre la necessitat d’eradicar actituds 
d’intolerància, injustícia i exclusió.

BL5.9. Exposar de forma crítica i 
respectuosa alguns plantejaments 
divergents que han obert camí cap a la 
consideració actual de la persona.

BL5.10. Reconéixer la capacitat simbòlica i 
estètica com a element distintiu de l’espècie
humana que afavorix el pensament creatiu,
crític i innovador i que permet adaptar-se i 
anticipar-se als canvis.

BL5.11. Ser conscient de la identitat digital i
protegir-la, preservant la privacitat de les 
dades personals, utilitzar una varietat 
d’estratègies de seguretat i actuar davant 
de les amenaces.

BL.5.12.Gestionar de forma eficaç tasques o
projectes, fer propostes creatives i confiar 
en les pròpies possibilitats, mostrar energia
i entusiasme durant el seu 
desenrotllament, prendre decisions 
raonades, assumint riscos, i 
responsabilitzar-se de les pròpies accions i 
de les seues conseqüències.

BL.5.13.Buscar i seleccionar informació 
sobre els entorns laborals, professions i 
estudis vinculats amb els coneixements de 
l’assignatura, analitzar els coneixements, 
habilitats i competències necessàries per al 
seu desenrotllament i comparar-les amb les
pròpies aptituds i interessos per a generar 
alternatives davant de la presa de decisions
vocacional. 

CSC
CEC

CSC

CSC

SIEE

SIEE
CD

SIEE

SIEE
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Bloc 6: La racionalitat pràctica. Curs 1r Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’acció moral
·Fonaments de la vida moral.
·Els termes ètica i moral.
·L'etica com a reflexió sobre l’acció 
moral: caràcter, consciència i 
maduresa moral. 
·Relativisme i universalisme moral.
·Principals teories sobre la moral 
humana.
·L'origen de l’ètica occidental: 
Sòcrates versus sofistes.
·La busca de la felicitat.
·La bona voluntat: Kant. 
El poder polític
·Els fonaments filosòfics de l’estat.
·Legalitat i legitimitat.
·La funció del pensament utòpic.
·Principals interrogants de la filosofia 
política.
·La justícia com a virtut eticopolítica.
·El convencionalisme en els sofistes.
·La justícia segons Plató.
·Tipus de justícia segons Aristòtil i 
Sant Tomàs.
·Teories contemporànies de la 
justícia: la disputa Rawls i 
comunitarisme.
·El concepte d’estat i la seua evolució 
històrica.
·El realisme polític: Maquiavel.
·El contractualisme: Hobbes, Locke, 
Rousseau i Montesquieu.
·La pau perpètua de Kant. 
·Els fonaments filosòfics del 
capitalisme en el s. XIX: John Stuart 
Mill. 
·Alienació i ideologia segons Marx. 
·La disputa política entre Popper i 
l’escola de Frankfurt.

BL6.1. Identificar l’especificitat de la raó en 
la dimensió pràctica, en tant que 
orientadora de l’acció humana, reconeixent 
l’objecte i funció de l’ètica.

BL6.2. Explicar les principals teories ètiques
sobre la justícia, la felicitat i el 
desenrotllament moral, com a base del 
desenrotllament integral del ser humà.

BL6.3. Explicar la funció, les característiques
i els principals interrogants de la filosofia 
política.

BL6.4. Enumerar les principals teories i 
conceptes filosòfics que han estat en la 
base de la construcció de la idea d’estat, i 
distingint fonamentalment els conceptes de
legalitat i legitimitat.

BL6.5. Argumentar sobre la importància de 
la forma de preguntar radical pròpia de la 
filosofia i sobre l’aplicació que pot tindre la 
reflexió moral en la societat civil, la política, 
l’activitat empresarial i les ciències de la 
salut, subratllant les respostes que pot 
oferir a les problemàtiques inherents a 
estos camps.

BL6.6. Dissertar de forma oral i escrita, 
utilitzant informació obtinguda en diverses 
fonts, sobre la utilitat del pensament utòpic
justificant de forma reflexiva i crítica les 
pròpies posicions. 

BL6.7. Analitzar críticament fragments de 
textos sobre la reflexió filosòfica sobre la 
moral i la relació de l’ètica amb l’activitat 
cívica, la política, l’activitat empresarial i el 

CSC

CSC
CEC

CSC

CSC

CSC
CAA
SIEE

CCLI
CSC

CSC
CMCT
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Ètica aplicada
·Ètica de l’empresa.
·La responsabilitat social de 
l’empresa.
·La importància de l’ètica per a 
establir el sistema de valors en el 
treball. La diferenciació entre mitjans 
i fins.
·La raó crítica i la importància del 
diàleg per a l’elaboració de projectes.
·Bioètica
·L'àmbit de la bioètica
·Els principis de la bioètica
·La dignitat de la persona

progrés de la medicina actual, evidenciant 
el paper potenciador de l’anàlisi, la reflexió i
el diàleg.

BL6.8. Justificar la funció del raonament 
filosòfic en general i ètic en particular, i 
també la importància de la comunicació, 
per a proposar alternatives, projectar idees 
innovadores, avaluar el ja experimentat, i 
com a mitjà de desenrotllament del ser 
humà i les societats.

BL6.9. Reconéixer la funció axiològica de 
l’ètica per a establir un sistema de valors 
que permeta millorar la societat civil, el 
quefer polític, el clima laboral i l’activitat 
empresarial, i també la investigació mèdica 
i la pràctica de la medicina, gràcies a l’ús 
d’una raó crítica que impulse l’avanç dels 
projectes personals i col·lectius.

CSC
SIEE

CSC
CMCT

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: Competència en comunicació lingüística.
CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: Competència digital. 
CAA: Competència aprendre a aprendre.
CSC: Competències socials i cíviques.
SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: Consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Resulta evident la importància de la filosofia en el desenrotllament de les competències, la
més treballada de les quals és probablement la competència en comunicació lingüística. 
La filosofia ajuda a través d’esta competència que l’alumne adquirisca la seguretat que la 
paraula és un instrument de coneixement i alhora el vincle cultural entre els sers humans. 
El valor del concepte no és merament teorètic, sinó pràctic: individual i col·lectiu.

En la competència matemàtica i les competències bàsiques en ciència i tecnologia, encara 
que no són pròpiament competències filosòfiques, es treballa en l’estudi dels fonaments 
de la ciència i la tecnologia, així com la visió del món que estos sabers comporten, el 
mateix que en l’estudi i l’aplicació de les regles del raonament lògic.
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El curs de Filosofia treballa la competència digital en relació a la busca de la informació i la 
seua interpretació. L’alumnat ha de saber com i què buscar: no tot és igualment rellevant. 
Serà el professor qui oriente i done els criteris i els objectius perquè l’ús de les noves 
tecnologies siga aprofitable educativament.

La competència aprendre a aprendre garantix que l’individu tinga recursos suficients per a
formar-se permanentment. La capacitat d’autonomia personal, d’autoregulació dels 
processos cognitius i de la conducta en distints contextos fan que esta competència siga 
clau. La filosofia també desenrotlla esta competència gràcies al seu treball per aconseguir 
l’esperit crític i l’autonomia personal.

La filosofia sempre ha estat oberta a la realitat i a les inquietuds personals i col·lectives del 
ser humà. Per això, treballa les competències socials i cíviques. La busca de la felicitat 
individual i el benestar col·lectiu són assumptes que s’aborden en el curs. No són 
problemes teòrics, sinó pràctics, que involucren l’alumnat perquè lluite per una societat 
justa i una vida feliç. Actituds com confiança en si mateix i en els altres, solidaritat o 
tolerància... són les que es treballen en la matèria Filosofia. 
La filosofia dota l’alumne d’un coneixement conceptual sobre la socialització i l’activitat del 
ser humà com a membre d’un col·lectiu. És un saber teòric, però imprescindible. És un 
coneixement sobre els fonaments de la nostra convivència, és a dir, un coneixement 
pròpiament filosòfic. No obstant això, l’elaboració teòrica de la nostra convivència té un fi 
pràctic: el compromís i la participació de l’individu en la vida ciutadana. Totes estes 
actituds seran les que doten de sentit la capacitat creadora i innovadora, així com la gestió
de projectes tant individuals com en equip.

La filosofia també ajuda a desenrotllar el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor dins d’un 
marc ètic ineludible per a una societat que vullga guiar-se per principis que dignifiquen el 
ser humà, defugint així la seua cosificació i mercantilització.
Finalment, la filosofia treballa la competència sobre la consciència i expressions culturals. 
Esta competència inclou la consideració de l’art i el seu valor estètic, així com la cultura 
com a expressió necessària del ser humà. La reflexió filosòfica del curs, en diversos blocs, 
presenta a l’alumnat explícitament el fenomen estètic i el ser cultural de la persona com a 
realitats essencials d’allò humà.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la 
Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 
2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este decret es basa 
igualment a potenciar l’aprenentatge per competències integrades en la resta d’elements 
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curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança 
i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de 
textos seleccionats dels autors i els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es
basa la metodologia són: 
a) Interacció i aprenentatge, l’objectiu últim del qual és que totes i tots els alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles. 
b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària. 
c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.
d) Didàctica específica de l’àrea, siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut, atenent a la seua singularitat, els recursos a utilitzar. El comentari de 
text és un recurs imprescindible. Però també és necessari treballar l’expressió oral. 
Treballs individuals o en grup que requerisquen una exposició, debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats. 

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI / ACTITUD: 20%
PROVES O TREBALLS: 80%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

2n BATXILLERAT

OBJECTIUS

La Història de la filosofia apareix en el currículum com una forma de saber dual. D’una 
banda, com un saber històric que, junt amb altres disciplines de la mateixa naturalesa, 
dibuixen els perfils de la condició històrica del ser humà i del seu passat intel·lectual. 
D’altra banda, com a saber filosòfic, ens permet entendre que la comprensió del passat –el
que altres han pensat abans– és un coneixement necessari per a l’adequada interpretació i
transformació del present. La Història de la filosofia, més enllà de la intenció arqueològica,
tracta el passat com una font rica de suggeriments i especulacions dignes d’una acurada 
atenció, en què troba l’impuls per a una meditació filosòfica actual.

En coherència amb l’anterior, la necessitat d’esta assignatura en el Batxillerat prové del fet 
que permet a l’alumnat reconéixer quins són les fites del pensament que ens constituïxen 
com a civilització, però també procura instruments intel·lectuals per a comprendre les 
claus del present de la nostra civilització, l’occidental, mostrant que les idees tenen una 
validesa que moltes vegades escapen al context temporal en què s’enuncien. En este 
sentit, la història de la filosofia és la història de les respostes filosòfiques als problemes 
humans. Les solucions del passat, el seu coneixement, poden ajudar-nos com a mínim a 
plantejar adequadament els interrogants del present. Des d’una perspectiva docent, este 
aspecte de la Història de la filosofia és capital i fa de l’assignatura la millor invitació al 
pensament crític.

La Història de la filosofia, si bé apareix com una assignatura independent d’altres de 
caràcter filosòfic que trobem en l’ESO i en primer de Batxillerat, s’ha d’entendre també 
com la culminació d’un procés intel·lectual. Hi trobarem –en els distints autors, sistemes 
filosòfics i diferents període històrics– una íntima relació entre les disciplines filosòfiques 
estudiades amb anterioritat i la present assignatura, de manera que podem considerar-la 
com l’expressió més acabada i unificada dels continguts filosòfics impartits en Batxillerat i 
en l’ESO. La unitat filosòfica de la Història de la filosofia permet tornar a presentar 
l’alumnat, des d’un punt de vista

temporal, el que ha estudiat en cursos anteriors. 



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         78

Per això la Història de la filosofia contribuïx notablement a l’adquisició dels objectius del 
Batxillerat i a l’èxit d’una maduresa personal en l’alumnat, condició indispensable per a 
l’exercici d’una ciutadania activa i responsable. L’actitud principal que l’alumnat ha 
d’adquirir és, sens dubte, l’esperit crític: no ha de prendre per bons plantejaments passats,
sinó analitzar-los autònomament. Alhora, l’assignatura ha d’ajudar a reflexionar sobre la 
necessària igualtat antropològica i jurídica del ser humà i com és imprescindible superar 
plantejaments passats –o actuals– que admeten algun tipus de desigualtat. la Història de 
la filosofia ha d’ajudar a comprendre la dificultat de l’ideal igualitari i la seua permanent 
vigilància.

Igual que altres assignatures, la Història de la Filosofia contribuïx a la consolidació dels 
hàbits de lectura, estudi i disciplina: les condicions mínimes d’un filòsof i d’un ciutadà que 
desitge influir activament en la societat.

L’assignatura inclou un llenguatge tècnic molt precís conceptualment i lingüísticament. La 
precisió conceptual educa la ment a desprendre’s d’allò accessori, identificar-ho en primer 
lloc, i quedar-se amb allò característic o definitiu. Però açò s’ha de saber expressar per 
mitjà de la paraula. La precisió i el rigor filosòfic, predominantment lingüístic, són 
magnífiques ferramentes cognitives per a l’estudiant de l’assignatura.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

La matèria s’estructura en cinc blocs. El primer està dedicat als continguts transversals, els
quals són aplicables a tots els estàndards d’aprenentatge del curs. Cal destacar d’este bloc 
l’atenció que es dóna al text filosòfic com la realitat primordial que cal treballar amb 
l’estudiant. I junt al text, la utilització de les TIC com un instrument de busca, exposició i 
aprofundiment dels continguts textuals especificats pel professor de l’assignatura. La resta
dels blocs desenrotllen els continguts per períodes històrics. Així, el bloc 2 presenta la 
filosofia grega, en què. Plató i Aristòtil són els autors principals, i acaba amb una anàlisi 
dels corrents hel·lenístiques més importants. El bloc 3 està reservat a la filosofia medieval; 
partix del pensament d’Agustí d’Hipona i de Tomàs d’Aquino, l’alumne hi tractarà filosofies 
anteriors, coetànies i posteriors d’estos autors. El bloc 4 tracta la filosofia moderna i de la 
Il·lustració; Descartes, Hume i Kant, entre altres, són els filòsofs a qui s’hi dedicarà més 
temps. El bloc 5 aborda la filosofia contemporània. En este bloc final la matèria aborda el 
més destacat del pensament contemporani, especialment l’obra de Marx i de Nietzsche, 
els autors més destacats de la filosofia espanyola i les principals corrents del pensament 
del segle XX. Acaba el curs amb una anàlisi del més destacat del pensament postmodern i 
de les noves filosofies.
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Bloc 1:Elements transversals a l’assignatura. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

Investigació
· Ferramentes d’aprenentatge i 
investigació
· Lectura d’obres i textos de caràcter 
filosòfic

Anàlisi i síntesi
· El comentari de text
· Aplicació de les TIC a la història de la 
filosofia
· Elaboració del vocabulari
· Enumeració de les tesis fonamentals de
l’autor
· Redacció i dissertació filosòfica
· Contextualizació dels autors

Diàleg
· El diàleg filosòfic i l’argumentació

 BL1.1. Analitzar fragments dels textos 
més rellevants de la història de la 
filosofia i d’autors representatius, i 
argumentar amb claredat, oralment i per
escrit, les pròpies opinions sobre els 
problemes fonamentals de la filosofia.
 
BL1.2. Aplicar adequadament les 
ferramentes i procediments del treball 
intel·lectual a l’aprenentatge de la 
filosofia, fent treballs d’organització i 
investigació dels continguts. 

BL1.3. Utilitzar les tecnologies de la 
informació i la comunicació en la
realització i exposició dels treballs 
d’investigació filosòfica. 

BL1.4. Participar en diàlegs i debats de 
manera raonada, contraposant les
idees pròpies amb altres posicions 
diferents. 

BL1.5. Organitzar un equip de treball 
distribuint responsabilitats i gestionant 
recursos, perquè tots els membres 
participen i arriben a les metes 
comunes, influir positivament en els 
altres, generant implicació en la tasca, i 
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre 
conflictes i discrepàncies actuant amb 
responsabilitat i sentit ètic.

CCLI
CAA
SIEE

CCLI
CAA

CAA
CD

CCLI
CSC

SIEE

Bloc 2: La Filosofia en la Grècia antiga. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El naixement de la filosofia a Grècia.  BL2.1. Explicar l’origen de la filosofia a CEC
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· El pas del mite al logos.
· Els presocràtics.

Plató: la primera gran síntesi filosòfica
· Sòcrates i els sofistes.
· Plató i el seu context filosòfic

Aristòtil i l’hel·lenisme: l’ocàs de 
l’antiguitat
· Aristòtil i el seu context filosòfic.
· Hel·lenisme: ètica i ciència.

Grècia, enumerar-ne els conceptes i tesis
principals; analitzar l’idealisme de Plató, 
enumerar-ne els conceptes i tesis 
principals i explicar la relació entre 
realitat i coneixement, la concepció 
dualista del ser humà i la dimensió 
antropològica i política de la virtut.

BL2.2. Explicar el sistema teleològic 
d’Aristòtil, enumerar-ne els conceptes i 
les tesis principals.

BL2.3. Reconéixer les distintes escoles 
ètiques sorgides en l’hel·lenisme com 
l’epicureisme, l’estoïcisme i 
l’escepticisme, enumerar-ne els 
conceptes i les
tesis principals.

BL2.4. Relacionar la filosofia platònica i 
aristotèlica i comparar els punts en 
comú i les diferències respecte de la 
filosofia presocràtica i el gir antropològic
de Sòcrates i els sofistes.

BL2.5. Relacionar la filosofia aristotèlica i
comparar els punts en comú i les 
diferències respecte dl pensament de 
Plató i la física de Demòcrit. 

BL2.6. Comparar les similituds i les 
diferències entre les distintes escoles
ètiques sorgides en l’hel·lenisme, com 
ara l’epicureisme, l’estoïcisme i
l’escepticisme, i exposar la repercussió 
dels grans científics hel·lenístics, el 
context sociohistòric i cultural de l’època 
i la gran importància per a occident de la
Biblioteca d’Alexandria.

BL2.7. Explicar la influència del 
platonisme en el desenrotllament de les 
idees i els canvis socioculturals de la 
Grècia antiga i avaluar-ne críticament el 

CSC

CEC
CSC

CEC
CSC

CSC
CAA

CSC
CEC

CSC
CAA
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discurs.

BL2.8. Jutjar la influència de 
l’aristotelisme en el desenrotllament de 
les idees i els canvis socioculturals de la 
Grècia antiga.

CSC
CAA
CEC 
CSC

Bloc 3: La Filosofia medieval. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El pensament cristià medieval
· Cristianisme i filosofia.
· Les relacions raó-fe.

L’elaboració del pensament cristià en la 
patrística.
· Agustí d'Hipona. L’autor i el seu context 
històric.

La síntesi filosòfica de l’escolàstica.
· L'escolàstica cristiana, la filosofia 
islàmica i el pensament jueu.
· Tomàs d’Aquino. L’autor i el seu context 
filosòfic.
· La crisi de l’escolàstica en el s. XIV: el 
nominalisme de Guillem d’Ockam.

BL3.1. Explicar l’origen del pensament 
cristià i la seua trobada amb la filosofia a
través de les enumeració dels conceptes 
i les idees fonamentals d’Agustí 
d'Hipona. 

BL3.2. Analitzar la síntesi de Tomàs 
d’Aquino, a través de les enumeració
dels conceptes i idees fonamentals de 
l’autor. 

BL3.3. Descriure alguna de les teories 
centrals del pensament de Guillem 
d’Ockam i la separació de la raó i la fe. 

BL3.4. Comparar les idees fonamentals 
d’Agustí d'Hipona amb les d’altres pares 
de l’Església. 

BL3.5. Explicar la síntesi de Tomàs 
d’Aquino i relacionar-la i comparar-la
amb l’agustinisme, la filosofia àrab i 
jueua, i el nominalisme.
 
BL3.6. Relacionar el pensament d’Agustí 
d'Hipona i de Tomàs d’Aquino (la defensa
de la llibertat, la veritat i el coneixement 
interior o la història) amb el 
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals que es van produir en 
l’Edat Mitjana i la reflexió crítica de 
Guillem d’Ockam, amb l’inici de la 

CEC
CSC

CEC 
CSC

CSC
CAA

CSC
CAA

CSC
CAA

CSC
CEC
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independència de la filosofia i el nou 
impuls per a la ciència moderna.

Bloc 4: La Filosofia en la modernitat. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El pensament renaixentista
· La filosofia en el Renaixement: el canvi 
del paradigma aristotèlic.
· El realisme polític de Maquiavel.
· La revolució científica.

Racionalisme i empirisme: el naixement 
de la modernitat.
· Descartes. L’autor i el seu context 
filosòfic i antropològic.
· Hume i Locke. Els autors i el seu context
filosòfic.

La Il·lustració: el triomf de la raó.
· La Il·lustració francesa. Rousseau.
· L'idealisme transcendental. Kant. 
L’autor i el seu context filosòfic.

 BL4.1. Explicar el gir del pensament 
occidental que anticipa la modernitat 
que es dóna en el Renaixement i insistir 
en el nou humanisme, en la
investigació dels prejuís del coneixement
de F. Bacon, en les implicacions de la 
revolució científica, i enumerar les tesis 
fonamentals del realisme polític de N. 
Maquiavel.

BL4.2. Exposar les tesis del racionalisme 
de Descartes i enumerar-ne els 
conceptes i les tesis fonamentals. 

BL4.3. Identificar l’empirisme de Hume i 
Locke i enumerar-ne els
conceptes i les tesis fonamentals. 

BL4.4. Descriure els principals ideals dels
il·lustrats francesos i enumerar-ne els 
conceptes i les tesis fonamentals.

BL4.5. Identificar l’idealisme crític de 
Kant i enumerar-ne els conceptes i les 
tesis fonamentals.

BL4.6. Relacionar el gir del pensament 
occidental en el Renaixement, la 
investigació del coneixement de F. 
Bacon, les implicacions de la revolució 
científica i de N. Maquiavel. 

BL4.7. Comparar les tesis fonamentals 
del racionalisme de Descartes, la 
filosofia humanista i el monisme 
panteista de Spinoza. 

CEC
CSC

CEC
CSC

CEC
CSC

CEC
CSC

CEC
CSC

CSC
CAA

CSC
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BL4.8. Relacionar les tesis fonamentals 
de l’empirisme de Hume i les del 
liberalisme polític de Locke. 

BL4.9. Exposar els principals ideals dels 
il·lustrats francesos i aprofundir
especialment en el pensament de J. J. 
Rousseau. 

BL4.10. Comparar les tesis fonamentals 
de l’idealisme crític de Kant amb el 
racionalisme de Descartes, l’empirisme 
de Hume i la filosofia il·lustrada de 
Rousseau.

BL4.11. Explicar la influència del 
racionalisme i l’empirisme en el
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de l’Edat Moderna.

BL4.12. Explicar la importància del 
pensament de Rousseau i de Kant en el 
sorgiment de la democràcia i en el 
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de l’Edat Moderna.

CAA

CSC

CSC

CSC
CAA

CSC

CSC

Bloc 5: La Filosofia contemporània. Curs 2n Batxillerat

Continguts Criteris d’avaluació CC

El segle XIX: el naixement d’una nova 
època.
· Marx. L’autor i el seu context filosòfic.
· Nietzsche. L’autor i el seu context 
filosòfic

La filosofia del S XX.
· La filosofia espanyola: Unamuno, 
Ortega, Zubiri.
· Principals corrents del s. XX: 
fenomenologia-hermenèutica, filosofia 
analítica, Escola de Frankfurt.

 BL5.1. Explicar el materialisme històric 
de Marx i enumerar-ne els
conceptes i les tesis fonamentals.

BL5.2. Explicar el vitalisme de Nietzsche i 
enumerar-ne els conceptes i les tesis 
fonamentals.

BL5.3. Explicar les principals idees de la 
filosofia espanyola del s. XX, en
especial el raciovitalisme d’Ortega i 
Gasset, i enumerar-ne els conceptes i les 
tesis fonamentals.

CEC
CSC

CEC
CSC

CEC
CSC
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Últimes tendències en la filosofia
· El pensament postmodern.
· Noves filosofies: feminisme, 
ecologisme, pacifisme, etc.

BL5.4. Identificar les idees de les 
principals corrents de pensament del s. 
XX, en especial l’escola de Frankfurt, la 
fenomenologia, hermenèutica i la 
filosofia analítica, i enumerar-ne els 
conceptes i les tesis fonamentals.

BL5.5. Comparar el materialisme històric 
de Marx amb l’idealisme de Hegel i amb 
Feuerbach.

BL5.6. Relacionar el vitalisme de 
Nietzsche amb el vitalisme de
Schopenhauer. 

BL5.7. Confrontar el raciovitalisme 
d’Ortega i Gasset amb figures de la
filosofia espanyola (Unamuno o Zubiri) i 
del pensament europeu. 

BL5.8. Contrastar la racionalitat dialògica
de Habermas amb la filosofia crítica 
d’altres autors de l’escola de Frankfurt, 
així com amb els principals conceptes 
dels corrents de pensament del s. XX. 

BL5.9. Explicar la influència del 
materialisme històric de Marx en el
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de l’edat
contemporània.
 
BL5.10. Detectar la influència del 
vitalisme de Nietzche en el
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de l’edat
contemporània. 

BL5.11. Explicar les influències que rep 
Ortega i Gasset i la repercussió del seu 
pensament en el desenrotllament de les 
idees i la regeneració social,cultural i 
política d’Espanya.

CEC
CSC

CSC
CAA
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CAA
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BL5.12. Reconéixer la influència de les 
idees de les principals corrents de
pensament del s. XX, en especial de 
l’escola de Frankfurt, en el 
desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de l’edat
contemporània.

BL5.13. Avaluar la repercussió dels 
filòsofs postmoderns en el pensament
actual i en el desenrotllament de la 
cultura contemporània. 

CSC

SIEE
CEC

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital. 
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

Si la Història de la filosofia fa una aportació molt valuosa quant a l’adquisició dels objectius
de la seua etapa, el mateix es pot dir respecte de les competències.

Pareix evident que la competència lingüística és la més treballada. A més del s’ha apuntat, 
cal subratllar que esta competència busca que l’alumnat posseïsca certs valors i actituds, 
alguns dels quals ja s’han destacat; no obstant això, n’hi ha d’altres també importants, 
com ara el diàleg com a mitjà per a resoldre conflictes, el respecte a les normes o la 
curiositat.

La competència digital està molt present també en l’assignatura, perquè està molt 
associada a la competència d’aprendre a aprendre. Perquè la competència digital no 
consistix només en l’ús de les TIC; pretén que l’alumne busque i complemente la 
informació donada pel professor i li permet elaborar materials filosòfics que puga utilitzar 
en el seu estudi. D’eixa manera l’alumne afig a allò que s’ha explicat en classe dades, 
continguts o problemes que fan que aprofundisca en els seus coneixements de la matèria.
Esta tasca d’autoregulació de l’alumne, per a la qual les TIC són de gran ajuda, permet que 
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la Història de la filosofia siga una assignatura que no es reduïsca a l’explicació del 
professor, sinó que exigisca de l’estudiant una actitud activa i inquisitiva davant dels 
continguts filosòfics impartits.

La competència d’aprendre a aprendre garantix que l’individu tinga recursos suficients per
a formar-se permanentment. La capacitat d’autonomia personal, d’autoregulació dels 
processos cognitius i de la conducta en distints contextos fan que esta competència hi 
siga clau. La filosofia també desenrotlla esta competència gràcies al seu treball per a 
aconseguir l’esperit crític i l’autonomia personal. 

La Història de la filosofia contribuïx poderosament a les competències socials i cíviques, 
que inclouen habilitats i destreses diverses que confluïxen en la necessitat que l’alumnat 
sàpia interpretar els fets socials i puga donar-hi una resposta correcta. Les actituds que es 
busquen són el diàleg, el respecte a les idees alienes, la capacitat d’arribar a acords, 
treballar en equip, etc. 

En este sentit la Història de la filosofia ajuda a cobrar consciència que no totes les idees 
busquen un model de societat idèntic i que, per tant, no totes tenen el mateix valor. Saber 
discriminar quins són les més semblants a les d’una societat democràtica i oberta és un 
objectiu d’una ment crítica. La competència cívica descansa en el coneixement reflexiu –
crític– de conceptes com ‘ciutadania’, ‘justícia’, ‘democràcia’, ‘drets civils’, etc. La Història de 
la filosofia il·lustra la importància d’eixos conceptes i en mostra l’evolució temporal. 

La filosofia també ajuda a desenrotllar el sentit d’iniciativa i l’esperit emprenedor dins d’un 
marc ètic ineludible per a una societat que pretenga guiar-se per principis que dignifiquen
el ser humà, defugint així la seua cosificació i mercantilització. 

Finalment, la Història de la filosofia també treballa la competència sobre la consciència de 
les expressions culturals. Amb este tipus de competència es pretén introduir actituds i 
valors que definixen els estudis filosòfics del Batxillerat: llibertat d’expressió, diàleg entre 
cultures i en general un interés per la participació en la vida cultural i intel·lectual de la 
societat.

METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les àrees. 

Com el RD 116/2014 proposa, i en línia amb la Recomanació 2006/962/EC, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a 
l’aprenentatge permanent, este decret es basa igualment a potenciar l’aprenentatge per 
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competències, integrades en la resta d’elements curriculars per a propiciar una renovació 
en la pràctica docent i en el procés d’ensenyança i aprenentatge. 

La metodologia farà insistència, especialment, en la compressió lectora de textos 
seleccionats dels autors i els temes estudiats en el curs. Els punts centrals en què es basa 
la metodologia són: 

a) Interacció i aprenentatge, l’objectiu últim del qual és que totes i tos els alumnes sense 
exclusió adquirisquen els millors aprenentatges possibles. 

b) Aprenentatge Situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària. 

c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.

d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut, atenent a la seua singularitat i als recursos a utilitzar.

 El comentari de text és un recurs imprescindible, però també és necessari treballar 
l’expressió oral, treballs individuals o en grup que requerisquen una exposició, debats, etc.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats. 
Es molt interessant que els criteris d’avaluació s’adeqüen als de les proves PAU (es poden 
consultar a les pàgines web de les universitats)

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: / ACTITUD: 20%
PROVES O TREBALLS: 80%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)
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PSICOLOGIA

2n BATXILLERAT

OBJECTIUS

La psicologia, com a branca del saber, té com a objectius bàsics conéixer els processos i 
les etapes principals del desenrotllament psicològic al llarg del cicle vital en els seus 
aspectes de normalitat i anormalitat, els fonaments biològics de la conducta humana i de 
les funcions psicològiques, la dimensió social i antropològica del ser humà considerant els 
factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana i els
principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions. Tot això des del 
reconeixement dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractaments psicològics en 
diferents àmbits aplicats de la psicologia, els distints dissenys d’investigació, els 
procediments de formulació i contrastació d’hipòtesis i la interpretació dels resultats. 
L’objectiu és arribar a descobrir els distints camps d’aplicació de la psicologia i tindre els 
coneixements necessaris per a incidir i promoure la qualitat de vida en els individus, 
grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínica i salut, treball
i organitzacions, i comunitari.

A més ajudarà l’alumnat de 2n de Batxillerat a madurar com a ser humà, a entendre la 
conducta d’aquells amb els qui conviu i a desenrotllar estratègies per a resoldre les 
qüestions que poden aparéixer en la seua vida personal i laboral; es dirigix, per això, als 
qui tenen interés per la investigació i la comprensió de la conducta humana i els processos
mentals subjacents. Conéixer els condicionaments socials i biològics del nostre psiquisme 
ajudarà l’estudiant a situar-se en el marc en què s’ubica la seua existència i, en un segon 
moment, a aprofundir i dissenyar creativament els principis cap als quals haurà d’orientar-
la, donar-li sentit i transcendir eixos condicionaments prèviament descoberts. En este 
sentit la psicologia és una disciplina que unix l’àmbit científic amb l’àmbit filosòfic perquè, 
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partint d’una comprensió dels fonaments biològics del nostre psiquisme, exigix al mateix 
temps una hermenèutica que sobrepassa les estructures biològiques i s’inserix en l’àmbit 
dels valors i principis que la filosofia proposa. L’assignatura servix d’esta forma de pont 
entre diverses de les disciplines del Batxillerat i assolix una síntesi de coneixements que 
revertixen directament en la mateixa personalitat de l’estudiant. 

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els continguts d’esta matèria s’organitzen en sis blocs relacionats entre si, perquè nostre 
psiquisme és una unitat integrada a pesar que el seu estudi requerisca una lògica 
descomposició en parts. Estos blocs mostren la vertebració del psiquisme des de les dos 
estructures bàsiques: la nostra vida intel·lectiva i la nostra vida emocional que determinen 
el funcionament de la conducta. 

El bloc primer és una aproximació a la psicologia moderna contextualitzant-la en el seu 
esdevindre històric dins de l’àmbit de la filosofia fins a convertir-se a finals del s. XIX i 
principis del XX en una ciència moderna. Tracta, així mateix, de la seua metodologia, de les
principals escoles de psicologia així com de les aplicacions d’esta disciplina: la psicologia 
clínica, la psicologia del treball i la psicologia orientada a l’educació, entre d’altres. El bloc 
segon és un estudi de les estructures biològiques que són subjacents als fenòmens 
psíquics: l’estructura i funcionament dels sistemes neurològics i endocrí fonamentalment. 
El bloc tres estudia els processos cognitius bàsics: percepció, atenció i memòria sobre els 
quals s’assentaran l’estructura i el funcionament dels processos cognitius superiors que 
s’estudiaran en el bloc quatre: aprenentatge, intel·ligència i pensament. El bloc cinc aborda 
la vida emocional: la motivació i l’afectivitat que fonamenten la segona estructura del 
psiquisme. Sobre esta estructura i sobre l’estructura cognitiva s’assenta la formació de la 
personalitat que també serà objecte d’estudi d’este bloc. S’hi inclouen a més algunes 
nocions sobre psicopatologies que serviran per a comprendre millor el funcionament del 
psiquisme, precisament, pel contrast que es produïx quan este funciona amb anomalies. 
Finalment, el bloc sis estudia la psicologia social i de les organitzacions abordant el segon 
element condicionant del psiquisme –junt amb els mecanismes biològics estudiats en el 
bloc dos- Este element ens situa en la problemàtica de les relacions entre el nostre jo i 
l’entorn en què aquell creix i es desenrotlla.
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Bloc 1: La psicologia com a ciència. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

La psicologia com a ciència. 
· Objectius i característiques.
· Branques de la psicologia.
· Tècniques d’investigació.
· La psicologia i les altres ciències de 
l’home.
Aplicacions de la psicologia
· Principals problemes psicològics
· Solucions aportades per la psicologia.
· Valors que estimula la psicologia: 
crítica, autònoma, investigació i 
innovació.
La psicologia en la història.
· Evolució del concepte de psique.
· Orígens de la Psicologia en la Grècia 
clàssica.
· La psicologia en la modernitat.
· Corrents psicològics contemporànies. 

BL1.1. Explicar l’especificitat i 
importància del coneixement psicològic, 
com a ciència que tracta de la conducta i 
els processos mentals de l’individu. 

BL1.2. Distingir la dimensió teòrica i 
pràctica de la psicologia, i enumerar els 
seus objectius, característiques, 
branques i tècniques d’investigació. 

BL1.3. Exposar les aportacions més 
importants de la psicologia, des dels 
seus inicis fins a l’actualitat, identificant 
els principals problemes plantejats i les 
solucions aportades pels diferents 
corrents psicològics contemporanis. 

BL1.4. Relacionar la psicologia amb 
altres ciències el fi de les quals és la 
comprensió dels fenòmens humans, 
com la filosofia, biologia, antropologia, 
economia, etc.

BL1.5. Fer una anàlisi crítica de textos 
significatius i breus de contingut 
psicològic, identificant les 
problemàtiques plantejades i 
relacionant-les amb els coneixements 
adquirits. 

BL1.6. Defendre l’especificitat i 
importància del coneixement psicològic 
reconeixent que es tracta d’un saber i 
una actitud que estimula la crítica, 
l’autonomia, la investigació i la 
innovació.

BL1.7. Utilitzar les tecnologies de la 
informació i la comunicació en la busca 

CMCT
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CMCT

CMCT
CSC

CSC
CMCT
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d’informació, realització i exposició dels 
treballs d’investigació. 

CAA

Bloc 2: Fonaments biològics de la conducta. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

L’evolució del cervell humà. 
· El ser humà i els altres animals.
· Filogènesi i ontogènesi.
· L’especificitat del cervell humà.
Bases biològiques de la conducta.
· L’encèfal en el sistema nerviós central.
· Bases genètiques de la conducta.
· El cervell i el sistema endocrí.
Impacte de la biologia en la conducta 
humana.
· Neurologia i conducta.
· L’impacte de les tècniques actuals en el 
coneixement de la conducta humana.
· Funcions i disfuncions del sistema 
nerviós.
· Genètica i conducta.
· Influència de la genètica en la 
conducta.
· Malalties genètiques.
· Endocrinologia i conducta.
· Diferències de gènere.
· Trastorns endocrinològics. 

BL2.1. Descriure les diferents tècniques 
actuals d’investigació del cervell. 

BL2.2. Identificar algunes de les bases 
genètiques que determinen la conducta 
humana, explicar la relació que pot 
existir entre ambdós destacant l’origen 
d’algunes malalties produïdes per 
alteracions genètiques

BL2.3. Explicar, des d’un enfocament 
antropològic, l’evolució del cervell humà 
distingint les seues característiques 
específiques de les d’altres animals. 

BL2.4. Analitzar la importància de 
l’organització del sistema nerviós central,
fonamentalment de l’encèfal humà, 
distingint les diferents localitzacions i 
funcions que determinen la conducta 
dels individus. 

BL2.5. Exposar la influència del sistema 
endocrí sobre el cervell i els 
comportaments derivats d’això.

BL2.6. Analitzar les conseqüències 
socials que es deriven de la distinció de 
les característiques específiques 
humanes de les d’altres animals.

BL2.7. Descriure l’organització del 
sistema nerviós central, fonamentalment
de l’encèfal humà. 

BL2.8. Explicar l’impacte de les diferents 
tècniques actuals d’investigació del 

CMCT

CMCT.

CMCT

CMCT

CMCT

CSC

CMCT
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cervell en l’avanç científic sobre 
l’explicació de la conducta i en la 
superació d’alguns trastorns i malalties 
mentals. 

BL2.9. Analitzar l’impacte social de la 
relació entre el sistema endocrí i el 
comportament humà en allò que afecta 
les diferències de gènere. 

CMCT
CSC

CMCT
CSC

Bloc 3: Els processos cognitius bàsics: percepció, atenció i memòria. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

Percepció. 
· El procés perceptiu: la realitat com a 
construcció.
· Elements que intervenen en la 
percepció.
· Lleis de la percepció.
· Els trastorns de la percepció.
· Principals teories sobre la percepció.
Atenció.
· Atenció i concentració.
· Tipus d’atenció.
· Alteracions de l’atenció.
· Atenció i memòria.
Memòria.
· El funcionament de la memòria i els 
seus tipus.
· L’oblit: causes i funció.
· Distorsions i alteracions de la memòria.
· Principals teories de la memòria.
· Memòria i aprenentatge. 

BL3.1. Explicar la percepció humana com
un procés constructiu eminentment 
subjectiu i limitat, en el qual té l’origen el
coneixement sobre la realitat. 

BL3.2. Explicar la rellevància que tenen 
les influències individuals i socials en el 
fenomen de la percepció i argumentar 
sobre els aspectes positius i negatius 
d’estes.

BL3.3. Descriure l’estructura i tipus de la 
memòria i l’atenció humanes i explicar el
seu funcionament. 

BL3.4. Investigar les aportacions 
d’algunes teories actuals sobre la 
memòria, identificar l’origen i els factors 
que influïxen en el desenrotllament 
d’esta capacitat en el ser humà i utilitzar 
alguns dels coneixements adquirits per a
millorar l’aprenentatge propi. 

BL3.5. Reconéixer el ser humà com un 
processador d’informació gràcies a la 
qual cosa és capaç d’interpretar la 
realitat i actuar en conseqüència.

CMCT

CSC

CMCT

CAA
CMCT
SIEE

CSC

Bloc 4: Els processos cognitius superiors: aprenentatge, intel·ligència i pensament. Curs 2n
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Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

Aprenentatge. 
· El concepte d’aprenentatge
· Teories de l’aprenentatge
· Conductisme
· Cognitivisme
· Constructivisme
· L’aprenentatge significatiu
· Tècniques i estratègies d’aprenentatge
Intel·ligència i pensament.
· Definició d’intel·ligència
· Diferents concepcions de la 
intel·ligència
· Teories de les intel·ligències múltiples
· Intel·ligència emocional
· La mesura de la intel·ligència
· La influència de l’herència genètica i el 
medi ambient
· La intel·ligència artificial 

BL4.1. Explicar les principals teories 
sobre l’aprenentatge, identificar els 
factors que cada una d’estes considera 
determinants en este procés, descriure 
les seues aplicacions en el camp social i 
utilitzar alguns dels coneixements 
adquirits per a millorar el seu 
aprenentatge. 

BL4.2. Identificar algunes teories 
explicatives sobre la naturalesa i el 
desenrotllament dels processos 
cognitius superiors del ser humà, com la 
intel·ligència i el pensament, distingir els 
factors que influïxen en la intel·ligència i 
investigar l’eficàcia de les tècniques 
utilitzades per al seu mesurament i 
sobre el concepte de CI. 

BL4.3. Reflexionar críticament sobre les 
possibilitats de la intel·ligència artificial, 
el seu abast i els seus límits i argumentar
sobre l’equivocada humanització de les 
màquines pensants i la deshumanització
de les persones. 

BL4.4. Reconéixer la importància de la 
intel·ligència emocional en el 
desenrotllament psíquic de l’individu. 

CMCT
CSC
CAA
SIEE

CMCT
CAA

SIEE
CSC

CSC

Bloc 5: La construcció del ser humà: motivació, personalitat i afectivitat. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

Motivació. 
· La motivació: concepte
· Teories de la motivació: impulsos de 
Murray; humanisme de Maslow

BL5.1. Descriure la motivació, la seua 
classificació i la seua relació amb altres 
processos cognitius, explicar els 
diferents supòsits teòrics que l’expliquen

CSC
CMCT



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         94

· La conducta motivada: característiques
· Los motius i la seua relació amb els 
valors
· La frustració
Personalitat.
· La personalitat: concepte
· Teories de la personalitat: psicoanàlisi, 
conductisme, cognitivisme i teoria 
humanista
· Mesura de la personalitat
· Trastorns de la personalitat 
Afectivitat
· Sentiments i emocions
· Classificació de les emocions: teories
· Control de la vida emocional
· Tècniques d’intel·ligència emocional
· Trastorns emocionals 

i analitzar les deficiències i conflictes que
en el seu desenrotllament conduïxen a la
frustració. .

BL5.2. Descriure què és la personalitat, 
les diverses teories que l’estudien i els 
factors motivacionals, afectius i cognitius
necessaris per a la seua adequada 
evolució, en cada una de les seues fases 
de desenrotllament.

BL5.3. Analitzar les influències 
genètiques, mediambientals i culturals 
sobre les quals es construïx la 
personalitat.

BL5.4. Reconéixer els distints tipus 
d’afectes, així com l’origen d’alguns 
trastorns emocionals associats a estos. 

BL5.5. Analitzar la complexitat del 
concepte de trastorn mental, identificar 
alguns dels factors genètics, ambientals i
evolutius implicats en el seu 
desenrotllament des de diferents 
perspectives psicopatològiques i 
descriure els seus mètodes d’estudi. 

BL5.6. Argumentar sobre la importància 
que en la maduració de l’individu tenen 
les relacions afectives i sexuals, i 
analitzar críticament els seus aspectes 
fonamentals. 

CSC
CMCT

CSC
CMCT

CSC
CMCT

CSC
CMCT

SIEE
CSC

Bloc 6: Psicologia social i de les organitzacions. Curs 2n Batxillerat 

Continguts Criteris d’avaluació CC

Psicologia social. 
· Què és la psicologia social?
· El vincle amb les altres persones: la 
necessitat de la interacció social.
· El grup: normes i rols; conformitat 
dissidència; l’autoritat.

BL6.1. Identificar els processos 
psicològics de les masses i la seua 
naturalesa, descriure les seues 
característiques i pautes de 
comportament i argumentar sobre les 
situacions de vulnerabilitat en què 

CSC
CAA
SIEE
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· Las masses. Els fenòmens de masses.
· L’altruisme.
Psicologia de les organitzacions.
· La psicologia de les organitzacions i la 
seua funció.
· El treball en equip.
· Tècniques i dinàmiques de grup. 
· Tècniques de gestió de recursos 
humans.
· Factors psicològics de desenrotllament 
laboral.
· Principals riscos de la salut laboral 

l’individu pot perdre el control dels seus 
actes i sobre les formes d’evitar-les. 

BL6.2. Explicar la importància que 
actualment té la psicologia en el camp 
laboral i el desenrotllament 
organitzacional, argumentar sobre la 
importància del lideratge com a condició
necessària per a la gestió de les 
empreses i sobre els errors psicològics 
que es produïxen en la seua gestió e els 
recursos més adequats per a afrontar 
els problemes més comuns a què 
s’enfronten. 

BL6.3. Reconéixer la dimensió social del 
ser humà i explicar el procés de 
socialització com la interiorització de les 
normes i valors socials, així com la seua 
influència en la personalitat i conducta 
de les persones. 

CSC
CAA
SIEE

CSC
CMCT

COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM
CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital. 
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.

COMPETÈNCIES I ELEMENTS TRANSVERSALS

L’assignatura de Psicologia és potser una de les que major amplitud de capacitats requerix
exercitar en l’alumne. I per això podem rastrejar la seua contribució directa a l’adquisició 
de totes les competències clau. 

En l’estudi de la psicologia hem d’assenyalar que la primera competència que facilita 
l’estudi de la psicologia és el sentit d’iniciativa i esperit emprenedor, ja que esta 
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competència implica la capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir 
consciència de la situació a intervindre o resoldre i saber triar, planificar i gestionar els 
coneixements, destreses o habilitats i actituds necessaris amb criteri propi, a fi 
d’aconseguir l’objectiu previst. 

La competència aprendre a aprendre facilita a l’alumne comprendre i controlar els 
mecanisme psíquics implicats, precisament, en els processos cognitius de l’aprenentatge. 
De manera que puga interactuar amb estos processos corregint i obtenint un major 
rendiment i aprofitament dels seus recursos cognitius. 

La competència lingüística és, naturalment, una altra de les capacitats que ha de 
desenrotllar en l’estudi de la psicologia. La comprensió amb rigor conceptual dels textos 
que ha d’estudiar així com l’expressió de les idees assimilades i la busca d’informació en 
altres fonts, siguen llibres o articles de revistes científiques o en les noves tecnologies, els 
exigix i al mateix temps els capacita per al desenrotllament d’esta competència.

La competència matemàtica i la competència clau en ciència i tecnologia no són alienes a 
l’estudi de la psicologia. Si bé no són utilitzades de la mateixa manera en totes les 
parcel·les de la matèria, resulten imprescindibles per a la comprensió dels estudis 
psicomètrics en els àmbits en què s’apliquen: la intel·ligència factorial, teories de la 
personalitat, teories l’aprenentatge, etc.

La competència digital, és així mateix, requerida en la busca d’informació que pot resultar 
essencial especialment pel caràcter innovador que comporten les investigacions 
psicològiques actuals amb la conseqüent abundància d’informació i de recursos 
audiovisuals. Estos recursos poden complementar de manera substancial els textos i les 
imatges que oferixen els llibres de text convencionals.

Les competències socials i cíviques són també propiciades de manera essencial per l’estudi
de la psicologia perquè esta ciència il·lumina de forma decisiva els amagatalls que hi ha en 
les relacions socials. Una psicologia madura implica una sociabilitat més eficient alhora 
que és garantia de superació de conflictes interpersonals.

Finalment la competència de consciència i expressions culturals tampoc està exclosa en 
l’estudi de la psicologia ja que els condicionaments socials són essencials en la 
configuració del psiquisme. D’esta manera l’assignatura contribuïx significativament al 
desenrotllament d’estes competències i facilita una comprensió i sintonia amb diferents 
modes culturals que expliquen aspectes essencials del caràcter de les persones.
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METODOLOGIA

El currículum incorpora plantejaments metodològics i didàctics coherents amb el 
desenrotllament de les competències, l’aprenentatge en contextos reals dels elements 
transversals i dels continguts de les assignatures. Com el RD 116/2014 proposa, i en línia 
amb la Recomanació 2006/962/EC, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent, este 
decret es basa igualment a potenciar l’aprenentatge per competències, integrades en la 
resta d’elements curriculars per a propiciar una renovació en la pràctica docent i en el 
procés d’ensenyança i aprenentatge. La metodologia farà insistència, especialment, en la 
compressió lectora de textos seleccionats dels autors i els temes estudiats en el curs. Els 
punts centrals en què es basa la metodologia són: 

a) Interacció i aprenentatge: l’objectiu últim és que tots els alumnes i les alumnes sense 
exclusió, adquirisquen els millors aprenentatges possibles. 

b) Aprenentatge situat, que emfatitza la dimensió social dels processos d’adquisició de les 
competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que els 
permetran adquirir la competència necessària. 

c) Estructures d’aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb 
altres membres de la comunitat educativa i l’entorn.

d) Didàctica específica de l’àrea, ja siga de caràcter general o relacionada amb alguns dels 
blocs de contingut, atenent a la seua singularitat, recursos a utilitzar. El comentari de text 
és un recurs imprescindible. Però també és necessari treballar l’expressió

Al tractar-se d’una assignatura emparentada amb altres disciplines com la biologia,
les matemàtiques, la sociologia o la filosofia, la seua mateixa metodologia ha 
d’utilitzar, així mateix, instruments molt diversos. D’esta manera, en funció del 
tema que s’aborde en la programació, serà necessari utilitzar recursos històrics i 
metodologia de les ciències –en el bloc u-, matemàtica estadística en la 
comprensió de les lleis específiques de la psicologia, recursos propis de les 
ciències mèdiques i la biologia –en l’estudi dels fonaments biològics del psiquisme–
o recursos propis de la sociologia en l’estudi de la psicologia social. Tots estos 
recursos hauran de ser utilitzats de forma integrada, perquè una mateixa teoria 
psicològica fàcilment posa en joc principis o coneixements de disciplines molt 
diverses.
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D’altra banda l’estudi de la psicologia inclou inevitablement una dimensió pràctica -
psicologia aplicada- que permet abordar exemples o situacions reals o fictícies que 
requerisquen una interpretació psicològica que inclou una anàlisi i/o diagnòstic i una 
proposta d’orientació o teràpia.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: / ACTITUD: 10%
PROVES I/O TREBALLS: 90%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)

MÒDUL PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ I SOCIETAT I.
Unitat formativa 1. Societat I. (Duració. 38 hores)

Unitat formativa 2. Comunicació en Llengua Castellana i Valenci-
ana I. (Duració. 82 hores.)

1r FPB
TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN AGROJARDINERIA I COMPOSI-

CIONS FLORALS.
TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC MARÍTIM
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CONTINGUTS I PROCEDIMENTS

Unitat formativa 1. Societat I.
Duració. 38 hores.

HISTORIA GEOGRAFIA PROCEDIMENTS

– Les societats prehistòriques.
· Distribució de les societats 
prehistòriques. La seua 
relació amb el
medi ambient.
· El procés d’hominització. Del
nomadisme al sedentarisme.
· Art i pensament màgic. 
Estratègies de representació i
la seua rela-
ció amb les arts audiovisuals 
actuals.

– Els paisatges naturals. 
Aspectes generals i locals.
· Factors i components del 
paisatge natural: clima, 
relleu, hidrogra-
fia i vegetació natural. El 
territori espanyol.
· Comentari de gràfiques 
sobre temps i clima.

· Pautes bàsiques per al 
comentari d’obres 
pictòriques.
· Ferramentes senzilles de 
localització cronològica.
· Valoració de les societats 
prehistòriques i antigues i la 
seua relació
amb el medi natural.

– El naixement de les ciutats.
· Les societats urbanes 
antigues. Els orígens del món 
mediterrani.
· La cultura grega: extensió, 
trets i fites principals.
· Característiques essencials 
de l’art grec. Models 
arquitectònics i
escultòrics: el cànon europeu.
· La cultura romana. Extensió 
militar i comercial. 
Característiques
socials i polítiques.
· Característiques essencials 
de l’art romà. Models 
arquitectònics i
escultòrics.
· Perspectiva de gènere en 
l’estudi de les societats 
urbanes antigues.
· Presència i pervivència de 

· L’hàbitat urbà i la seua 
evolució.
· Gràfics de representació 
urbana.

· Ferramentes senzilles de 
localització cronològica.



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         100

Grècia i Roma en la península
Ibèrica i el territori espanyol.

– L’Europa medieval.
· L’extensió i localització dels 
nous regnes i territoris.
· Característiques i principals 
fites històriques de la societat
feudal.

· El contacte amb altres 
cultures. El món musulmà: 
naixement i
expansió. Comerç amb 
Orient.
· Relacions entre cultures en 
l’actualitat.

· Pervivència d’usos i costums.
L’espai agrari i les seues 
caracte-
rístiques.

· Ferramentes senzilles de 
localització cronològica.

– L’Europa de les monarquies 
absolutes.
· Les grans monarquies 
europees: ubicació i evolució 
sobre el mapa
en el context europeu.
· Principis de la monarquia 
absoluta.
· La monarquia absoluta a 
Espanya. Les societats 
modernes: nous
grups socials i expansió del 
comerç.
· Evolució del sector productiu
durant el període.

· Ferramentes senzilles de 
localització cronològica.

Valoració de la creació de 
l’espai europeu en les edats 
mitjana i moderna.

– La colonització d’Amèrica.
· El desembarcament castellà:
1492, causes i conseqüències.
· L’imperi americà espanyol. 
Altres imperis colonials.
· Les societats ameríndies: 
destrucció, sincretisme i 
mestissatge.
Aportacions a la cultura 
espanyola.

– Estudi de la població.
· Evolució demogràfica de 
l’espai europeu.·

Indicadors demogràfics 
bàsics per a analitzar una 
societat. Trets i 
característiques de la 
població europea i mundial 
actuals.

· Ferramentes senzilles de 
localització cronològica.
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· La primera revolució 
industrial i les seues 
transformacions socials
i econòmiques.

· Comentari de gràfiques de 
població: pautes i 
instruments bàsics.

– L’evolució de l’art europeu 
de les èpoques medieval i 
moderna.
· L’art medieval: 
característiques i períodes 
principals.
· El Renaixement: canvi i 
transformació de l’art.
· Profunditat i ús del color en 
la pintura i la seua evolució 
fins al Romanticisme.

· Pautes bàsiques per al 
comentari d’obres 
pictòriques.

PROCEDIMENTS COMUNS A TOTA LA UNITAT FORMATIVA

 Tractament i elaboració d’informació per a les activitats educatives.
· Autonomia en el tractament i elaboració de la informació
· Fonts i recursos per a obtindre informació.
· Busca d’informació a través d’Internet. Ús de repositoris de docu-

ments i enllaços web.
·Recursos bàsics d’elaboració de la informació: guions, esquemes i resums, 
fitxes temàtiques, biografies, fulls de càlcul o similars, entre d’altres.
· Estratègies de composició d’informació escrita. Ús de processadors de text.
· Vocabulari seleccionat i específic.

Unitat formativa 2. Comunicació en Llengua Castellana i Valenciana I.
Duració. 82 hores.

Utilització d’estratègies de comunicació oral en llengua castellana i valenciana:

– Textos orals.
· Tipus i característiques.
· Característiques dels reportatges.
· Característiques de les entrevistes.

– Aplicació de l’escolta activa en la comprensió de textos orals.
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· Memòria auditiva.
· Atenció visual.
· Empatia.
· Estratègies lingüístiques: parafrasejar, emetre paraules de reforç o 
compliment, resumir, entre d’altres.

– Pautes per a evitar la disrupció en situacions de comunicació oral.

– L’intercanvi comunicatiu.
· Elements extralingüístics de la comunicació oral.
· Usos orals informals i formals de la llengua.
· Adequació al context comunicatiu.
· El to de veu.

– Aplicació de les normes lingüístiques en la comunicació oral.
· Organització de la frase: estructures gramaticals bàsiques.
· Coherència semàntica.

– Composicions orals.
· Exposicions orals senzilles sobre fets de l’actualitat.
· Presentacions orals senzilles.
· Ús de mitjans de suport: audiovisuals i TIC.

Utilització d’estratègies de comunicació escrita en llengua castellana i valenciana:

– Tipus de textos.
· Característiques de textos propis de la vida quotidiana i professional.

– Estratègies de lectura: elements textuals.
· Prelectura.
· Lectura.
· Postlectura.

– Pautes per a la utilització de diccionaris diversos.
· Tipus de diccionaris.
· Recursos en la xarxa i el seu ús.

– Estratègies bàsiques en el procés de composició escrita.
· Planificació.
· Textualització.
· Revisió.
· Aplicació en textos propis de la vida quotidiana, en l’àmbit acadèmic i 
en els mitjans de comunicació.

– Presentació de textos escrits en distints suports.



Programació didàctica. Departament Filosofia. Curs 2021/22. IES La Malladeta.         103

· Aplicació de les normes gramaticals.
· Aplicació de les normes ortogràfiques.
· Instruments informàtics de programari per a l’ús en processadors de 
text.

– Textos escrits.
· Principals connectors textuals.
· Aspectes bàsics de les formes verbals en els textos, amb especial 
atenció als valors aspectuals de perífrasis verbals.
· Funció subordinada, substantiva, adjectiva i adverbial del verb.
· Sintaxi: enunciat, frase i oració; subjecte i predicat; complement 
directe, indirecte, de règim, circumstancial, agent i atribut.

Lectura de textos literaris en llengua castellana i valenciana anteriors al segle XIX:

– Pautes per a la lectura de fragments literaris.

– Instruments per a la recollida d’informació de la lectura d’unaobra literària.

– Característiques estilístiques i temàtiques de la literatura en llengua 
castellana i valenciana a partir de l’edat mitjana fins al segle XVIII.

· Literatura medieval.
· Renaixement.
· El Segle d’Or.
· La literatura il·lustrada.

– La narrativa. Temes i estils recurrents segons l’època literària.
· Valoració dels recursos estilístics i expressius més significatius.
· Pautes per a l’elaboració de composicions pròpies breus sobre temes 
d’interés.

– Lectura i interpretació de poemes. Temes i estils recurrents segons l’època 
literària.

· Valoració dels recursos estilístics i expressius més significatius.
· Pautes per a l’elaboració de composicions pròpies breus sobre temes 
d’interés.

– El teatre. Temes i estils segons l’època literària.

PROCEDIMENTS, INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ, I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els procediments d’avaluació han de ser variats. Junt amb les proves escrites, el professor 
valorarà les exposicions orals, tant individuals com en grup; a més, tindrà en compte els 
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comentaris de textos escrits al llarg del curs i la realització de breus redaccions sobre 
qüestions tractades. Igualment avaluarà la participació en classe quan es realitzen debats.

Percentatges de qualificació:

ACTIVITATS O TREBALL DIARI: 30%
ACTITUD: 30%
PROVES O TREBALLS: 40%

RECUPERACIÓ de juliol:
Examen de tota la matèria i/o treball escrit, a criteri del professor, amb el valor del 100%
de la nota (no es pot avaluar l'actitud en els exàmens de juliol)


	

