
FILOSOFIA I 

CIUTADANIA 

PRESENTACIÓ DEL CURS 



QÜESTIONS PRÈVIES  

• Presentacions 

• Passar llista 

• Horari de la matèria 

• Revisió de l’horari 

• Puntualitat 

• Absentisme 



OBJECTIU DEL CURS (1) 

LA CAIXA D’EINES  

• Quin és l’objectiu d’aquest curs? 

• Suposem que se’ns diu que aquest curs es dedicarà a 

estudiar una caixa d’eines 

• Cal conèixer les eines per fer-les anar correctament en 

diferents taques 

 



OBJECTIU DEL CURS (2) 

LA CAIXA D’EINES  

• El curs de Filosofia de 1BTX és com un curs que es 

dediqués a estudiar una caixa d’eines 

• La nostra ment (el nostre cervell) és una caixa d’eines 

• Les eines de la nostra ment estan fetes de llenguatge.  

• Les eines són eines lingüístiques 

• Anomenem pensament a l’ús que fem de les nostres eines 

lingüístiques 

• Els curs de Filosofia és una introducció a les tècniques i 

les eines del pensament 



FEM ANAR SEMPRE 

CORRECTAMENT LES EINES? 

• Considerem que algú ens diu: 

Si tingués la grip, llavors tindria la gola irritada 

Tinc la gola irritada 

Per tant, tinc la grip 

• Raona correctament aquesta persona? 

• Com podem saber si un raonament o argumentació 

és correcte? 







PROGRAMA DEL CURS (1)  

• Bloc 1: La investigació filosòfica 

• Introducció a la filosofia 

• Saber, Realitat, Ètica i Política 

• Lògica 

 

• Bloc 2: Antropologia 

• Evolució humana 

• Naturalesa i cultura 

• L’animal simbòlic 

• Antropologia filosòfica 



PROGRAMA DEL CURS (2)  

• Bloc 3: Ètica, Política i Ciutadania 

• Fonaments de l’ètica 

• Principals teories ètiques 

• Poder, Estat i formes de govern 

• Dret i Justícia 

• Democràcia i Ciutadania 



TRIMESTRES I 

AVALUACIONS 

• Tres trimestres: 

• Primer trimestre: finalitza el 9 de desembre 

• Segon trimestre: finalitza el 9 de març 

• Tercer trimestre: finalitza el 15 de juny 

• Com avaluaré? 

• Dos exàmens per trimestre 

• La matèria s’aprova per trimestres. Al juny caldrà fer una 

recuperació dels trimestres suspesos 



COM ESTUDIAR? 

• Classes teòriques. Es més important entendre que 

memoritzar, encara que hi ha coses que cal memoritzar 

• Classes pràctiques. Heu de fer els exercicis a casa. 

Posaré notes dels exercicis quan els corregim a classe 



ON ESTUDIAR? 

• Al llibre: 

Filosofia i Ciutadania. Editorial Serbal 

 

• Site Filosofia i Ciutadania a: 

http://filosofia.mirbal.net/ 
 

http://filosofia.mirbal.net/

