
FILOSOFIA 4t ESO
PENSA (BÉ) PER TU MATEIX/A

 
 

L'òliba de Minerva és el símbol de la filosofia. Au nocturna, emprèn el vol quan és fosc i és capaç
de tenir una visió de gairebé 360º que li dóna una perspectiva molt completa d'allò que mira. 

La matèria optativa de Filosofia de 4t ESO pretén que l'alumnat acabi incorporant aquesta actitud
reflexiva en la seva vida.  En plena adolescència,  la capacitat de reflexionar és una eina útil  i
important. El fet de no tenir un temari tan constrictiu com a Batxillerat ens permet avançar sense
presses, seguint el ritme que la reflexió demana. Aquesta matèria, doncs, és alhora una preparació
per al Batxillerat i un entrenament per a una vida més conscient.

·         Cada  classe  comença  amb  uns  minuts  de  SILENCI  I  CONCENTRACIÓ,  bàsics  per  al
pensament i poc practicats en la nostra societat. En la primera de les tres classes setmanals llegim
un aforisme filosòfic, en la segona contemplem una obra d'art, i en la tercera escoltem una peça
musical. Després d'un espai de silenci, s'obre un espai col·lectiu d'interpretació i reflexió, que dura
el que calgui. 

·         Les classes es dediquen bàsicament al DIÀLEG FILOSÒFIC. El punt de partida del diàleg pot
ser una pregunta, un text, un vídeo, l'anàlisi d'un concepte... Les idees principals es recullen a la
pissarra. L'objectiu és aconseguir que la classe funcioni com una comunitat de recerca. 

·         Les reflexions del diàleg s'aprofundeixen amb el llibre de text, textos filosòfics i altres materials.
Els temes a tractar i la forma de tractar-los van sorgint del diàleg a classe, però s'orienten entorn del
PROGRAMA DE CURS següent:

1.       Introducció: què és la filosofia?

2.       D’on he tret les idees que tinc? són millorables?

3.       És real allò que percebem?

4.       Qui/què sóc jo?

5.       Què és art(i què no ho és)?

6.       El bé i el mal són relatius?

7.       Els humans i la resta d'animals.



·         Cada  estudiant  redacta,  durant  tot  el  curs,  un  DIARI  FILOSÒFIC.  En  una  llibreta,  cada
setmana ha d’escriure com a mínim l'equivalent  a  mig foli  amb les  reflexions.  Pot  ser  un text
complet  o  diverses  anotacions,  amb  pensaments  que  us  suggereixin  les  classes  de  filosofia.
l'actualitat  o  la  pròpia vida.  El  contingut  ha de ser  filosòfic,  és  a  dir,  cal  presentar  arguments,
analitzar amb rigor els temes i exposar amb precisió les idees. 

·         Al final de la tercera avaluació, elaborem per grups reduïts un VÍDEO DE PRESENTACIÓ DE
LA FILOSOFIA per a l’alumnat de 1r Btx que s’iniciï el curs vinent a la matèria sense haver cursat
la matèria de 4t.

·         El mes de novembre participem, amb caràcter voluntari i fora d'horari escolar,  en el festival de
filosofia  “Barcelona pensa”,  sobretot  en  el  “Pati  filosòfic”,  activitat  que  aplega  estudiants  de
diversos instituts en un diàleg filosòfic dirigit per un grup d'alumnes universitaris.

·        L'alumnat disposa d'un  Moodle de la matèria on hi ha els materials que es treballen a classe i
d'altres que es poden utilitzar per fer activitats d'ampliació. En cas de confinament, tot el treball es
realitza a través del Moodle.

·         Per concloure, recullo amb un llistat els principals OBJECTIUS DE LA MATÈRIA: 

a)       Adquirir i incorporar hàbits de silenci i de concentració que possibilitin el pensament.

b)      Mantenir una actitud de curiositat filosòfica. Desenvolupar la sensibilitat i la imaginació per
fer-nos preguntes filosòfiques sobre la realitat i sobre la vida quotidiana.

c)       Problematitzar el món, aprendre a fer-nos bones preguntes.

d)      Analitzar i definir amb rigor el significat de les paraules que utilitzem.

e)      Argumentar  bé:  donar  bones  raons,  comparar  arguments,  analitzar  els  pressupòsits  i  les
implicacions de les idees.

f)        Detectar (i intentar evitar) ambigüitats, incoherències i contradiccions.

g)       Practicar el diàleg filosòfic: avançar conjuntament vers un pensament millor.

h)      Practicar la dissertació escrita i oral.

i)        Afavorir el pensament individual, que ens ha d’ajudar a viure la vida amb més consciència.

j)        Descobrir la connexió entre les idees que defensem i la manera com hem d’orientar la nostra
vida.

 

 




