
Entendre el significat dels principals termes filosòfics en els contextos en
què apareixen, definir-los i utilitzar-los amb propietat i rigor en el discurs
oral i escrit.
Desenvolupar la capacitat de reflexió, la capacitat de pensament crític i
de rigor en el raonament.
Formular preguntes i expressar dubtes com inici del procés de recerca
filosòfica
d’estratègies per donar respostes reflexives i crítiques que excloguin
prejudicis o valoracions no justificades amb bones raons.
Comentar textos filosòfics o que suscitin problemes filosòfics analitzant-ne
l’estructura lògica, identificant els temes que tracten, els arguments que
utilitzen, i avaluant críticament els supòsits que assumeixen i les solucions
que proposen.

La filosofia és una manera especial de qüestionar i de saber, d’entendre la
realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi, les
quals, en bona part, ens fan ser com som i comprendre el que som. Per això,
la matèria de filosofia té com a objectiu principal que els alumnes es
comprenguin a si mateixos i el seu món. Per aconseguir-ho, els dona eines
cognitives, recursos i habilitats molt útils en la seva vida.
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descripció:

És recomanable que cursis l’assignatura com a preparació o introducció a
l’assignatura de Filosofia, obligatòria de primer de batxillerat i a l’assignatura
obligatòria d’Història de la Filosofia de segon de Batxillerat. També, per
aprendre a ser crític/a i a qüestionar-te les coses que passen al món a la
vida real així com per aprendre a parlar, escoltar i debatre. Seràs capaç de
posar-te enlloc de l'altre. Valoraràs les opinions dels altres com un mitjà per
posar a prova les teves pròpies, mitjançant el diàleg i el debat. Podràs
defensar els teus propis pensaments i debatre aquelles situacions que et
poden semblar injustes i adquirir eines que et permetran prendre decisions
pròpies, raonades i alternatives a allò preestablert.

Recomanacions i orientacions:

continguts:

Té continuïtat a tot el Batxillerat i a al teu dia a dia per aprendre a ser crític i
qüestionar-te tot el que t’envolta. 

Continuïtat:


