
ASSIGNATURA: Filosofia
NIVELL: 4t d’ESO

CURS 2022-23

ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA

PROFESSORA: Aina Cassanyes Roig
Hores lectives per curs: 100 h aprox. (3 hores setmanals)
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Nuclis temàtics de continguts

1a avaluació
● Aprendre a pensar
● Què és la filosofia?
● Qui sóc jo?

2a avaluació ● Qui són els altres?
● Com pens el que pens?

3a avaluació
● Hi ha una realitat?
● Puc ser lliure?

Criteris d’avaluació:
S’aplicaran  els  criteris  d’avaluació  conjuntament  amb  els  estàndards  d’aprenentatge
avaluables  associats,  segons  els  annexos  del  Decret  34/2015,  de  15  de  maig,  pel  qual
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Criteris de qualificació:
● 40%  Proves objectives:  Després de cada unitat didàctica  es  realitzarà una

prova  per  comprovar  els  coneixements  i  el  procés  d’aprenentatge  de
l’alumnat.  En la  majoria  d’elles,  l’alumnat  podrà  disposar  dels  apunts  de
classe.

● 50% Activitats i feines de classe: Activitats de classe. Presentació i/o entrega
de produccions de l’alumnat, que poden ser tasques escrites, audiovisuals,
d’expressió artística,  orals… i  s’aniran plantejant  i  concretant al  llarg del
curs.

● 10%  Actitud:  Es  tendrà  en  compte  la  participació  positiva  a  classe,  la
puntualitat  i  l’actitud  favorable  i  cooperativa  en  els  diàlegs  i  debats.
Especialment es valoraran les actituds que afavoreixin el bon clima d'aula i
permetin  l'expressió  d'opinions  raonades  i  ajustades  al  tema  objecte  de
debat, així com la proactivitat i la iniciativa.

Criteris de correcció de les proves escrites:
Es valorarà la qualitat de la informació (ordre, claredat, precisió, originalitat) així com la
presentació i cura dels escrits (ortografia, mirament, puntualitat en l’entrega…)

Criteris de recuperació d'avaluacions pendents: 
Per recuperar alguna avaluació suspesa l’alumnat s’haurà de presentar a un examen de
recuperació. 

Criteris de lliurament de tasques: 
Les tasques s'han de lliurar dins la data establerta. Es valorarà negativament el fet que un
treball no s'ajusti al guió facilitat pel professor o que la feina s’hagi fet ràpid i malament.
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Cal que l’alumnat tengui cura de les activitats que s’entrega. Per tant, ha de revisar la
qualitat de la informació, així com l’ortografia i la presentació.
Si la tasca no està ben realitzada, la professora pot tornar-la a l’alumne perquè la millori.

Metodologia per la feina on line:
En cas d’escenari semipresencial o virtual, se seguiran les classes via Meet. Es dinamitzarà 
la metodologia perquè no es faci tan monòton. Es passaran tasques que es puguin dur a 
terme en diferents aplicacions en línia (des de textos, fitxes, qüestionaris, padlets, etc.) per 
facilitar la motivació. També s’enviaran presentacions digitals per flexibilitzar les 
explicacions i no dependre tant de l’explicació virtuals.

Activitats complementàries previstes: 
Es contempla la possible participació a la Miniolimpíada de Filosofia de la UIB (si és que es
convoca  enguany).  A  més,  deixam  oberta  la  possibilitat  d’organitzar  altres  tallers  i
activitats segons l’oferta educativa dels diferents organismes.
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