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BATXILLERAT, DEPARTAMENT DE FILOSOFIA 
 
1er BATXILLERAT, FILOSOFIA 
AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT I CRITERIS DE CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ 
 
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 filosòfiques. Igualment avaluarà la participació en classe 
quan es facen debats. 
 
a) Criteris d'avaluació: 
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 
ide 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, 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 
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transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el 
producte final, i comunicar de forma personal els resultats obtinguts. 
BL2.1. Reconèixer 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. Reconèixer 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. 
BL2.5. Reconèixer 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. 
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. 
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. 
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. 
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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. 
BL4.5. Descriure els estudis que oferix la metafísica sobre la realitat i posarla en relació 
amb els resultats que oferixen les ciències sobre l’origen i l'estructura de l’univers. 
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 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 iexclusió. 
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 
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aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la presa de decisions 
vocacional. 
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 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. Reconèixer 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. 
 
b) Instruments d'avaluació. 
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. Igualment avaluarà la 
participació en classe quan es realitzen debats. 
 
c) Criteris de qualificació. 
Per a superar l’assignatura cal sumar 13,5 punts entre els tres trimestres. Per aprovar un 
trimestre cal arribar als 4,5 punts. 
 
d) Activitats de reforç i ampliació. 
L’alumnat disposarà de mesures progressives, adaptades a la seua situació, per a 
recuperar les unitats suspeses o millorar el seu rendiment amb activitats de ampliació. 
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2on BATXILLERAT, HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT I CRITERIS DE CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ  
 
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 filosòfiques. Igualment avaluarà la participació en classe 
quan es facen debats. 
 
a) Criteris d'avaluació: 
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. 
BL2.1. Explicar l’origen de la filosofia a 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. Reconèixer 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 
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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 discurs. 
BL2.8. Jutjar la influència de l’aristotelisme en el desenrotllament de les idees i els canvis 
socioculturals de la Grècia antiga. 
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 independència de la filosofia i el nou impuls per a la 
ciència moderna. 
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. 
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. 
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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. 
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. 
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 Nietzsche 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. 
BL5.12. Reconèixer 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. 
 
b) Instruments d'avaluació. 
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. Igualment avaluarà la 
participació en classe quan es realitzen debats. 



	
 

	 8	

 
c) Criteris de qualificació. 
Per a superar l’assignatura cal sumar 13,5 punts entre els tres trimestres. Per aprovar un 
trimestre cal arribar als 4,5 punts. 
 
d) Activitats de reforç i ampliació. 
L’alumnat disposarà de mesures progressives, adaptades a la seua situació, per a 
recuperar les unitats suspeses o millorar el seu rendiment amb activitats de ampliació. 


