FILOSOFIA

Aula3D és el projecte educatiu més complet i
global de Vicens Vives que enriqueix i modernitza
l’aprenentatge complementant el material educatiu
en format paper i format digital.
Amb EduBook BASIC, el llibre digital bàsic de
Vicens Vives, millorem i optimitzem el procés
d’ensenyament i d’aprenentatge.

Recursos per al professorat
PROJECTE CURRICULAR
PROGRAMACIÓ D’AULA
• Objectius
• Continguts
• Criteris d’avaluació
• Competències
GUIA DIDÀCTICA
• Orientacions didàctiques
• Solucionari
• Recursos didàctics
- Naveguem per Tiching
- Bibliografia

AVALUACIONS INICIALS I FINALS

C101454

ACTIVITATS DE REFORÇ I D’AMPLIACIÓ

Vicens Vives

FILOSOFIA

Vicens Vives

PRIMER CURS

SEGON CURS

FLB

HFL

FILOSOFIA

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

1. El saber filosòfic

1. El naixement de la filosofia a Grècia

2. Les preguntes de la filosofia

2. Plató

3. La metafísica

3. Aristòtil

4. Visions sobre la realitat

4. Filosofia i cristianisme
Agustí d’Hipona

5. El coneixement
6. La ciència
7. L’ésser humà entre la natura i la cultura
8. L’ésser humà a la llum de la filosofia
9. La lògica
10. Llenguatge, retòrica i argumentació
11. L’art i l’estètica
12. L’ètica
13. Teories ètiques
14. La política
15. Filosofia aplicada al desenvolupament
de projectes

T

ot i que és una matèria abstracta, a FLB (Filosofía) i a HFL (Història de la Filosofia)
s’utilitza un llenguatge proper i comprensible per fer més assequibles els continguts de
la filosofia a l’alumnat d’una manera significativa mostrant la relació que tenen amb les
inquietuds concretes de la seva vida quotidiana.
A FLB i a HFL s’hi desenvolupen íntegrament els continguts del currículum, juntament amb altres aspectes addicionals que hi ha inclosos per la seva rellevància especial.
Els continguts es tracten d’una manera sistemàtica i es respecta la profunditat dels temes del
pensament i de la història. A més, perquè l’alumnat pugui aplicar els continguts de múltiples maneres, s’inclou activitats de recapitulació, dissertacions, treballs en equip, debats, comentaris de
text, dilemes, enllaços web, etc.
Les activitats responen a un enfocament competencial de la filosofia.

Novetat

• Eines per filosofar

5. L’Escolàstica
De Tomàs d’Aquino a Guillem d’Occam
6. Renaixement i humanisme
Descartes
7. L’empirisme
De Locke a Hume
8. La filosofia de la Il·lustració
De Rousseau a Kant
9. La filosofia de l’era industrial
De Marx a Stuart Mill
10. Nietzsche
11. La filosofia espanyola
Ortega y Gasset
12. La filosofia del nostre temps
De la postmodernitat a Habermas
• Glossari

FLB · ISBN: 978-84-682-3203-4

AUTOR:
C. Prestel Alfonso
Professor de Filosofia d’IES

HFL · ISBN: 978-84-682-3607-0

AUTOR:
C. Prestel Alfonso
Professor de Filosofia d’IES
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