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• En aquesta guia se t’indiquen els treballs que has de fer i la matèria de la qual t’has 
d’examinar. 

• ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS LA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 
COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

• La feina entregada representarà  10 % de la nota final.  

• Les activitats suposaran fins un 10% de la nota, sempre i quan la nota de l’examen 
sigui un 4 com a mínim. 

 
 

Totes les activitats són dels pdfs de teoria utilitzats durant el curs (els quals 
teniu còpia física i també penjats al moodle) i del llibre de text de Filosofia de 
1r de batxillerat que hem fet servir durant el curs (editorial Vicens Vives. 
Model Nou. ISBN: 978-84-682-3203-4): 
 

• Heu de presentar un esquema-resum d’aquests temes treballats: tema 
del pdf de Teoria del coneixement, tema pdf de Metafísica i Tema 12 i 13 
del llibre de text.  
 

• Realitzar els següents exercicis: 
 
 
TEMA 7 llibre de text  
  
A) Digues quines són les dimensions de l’ésser humà i explica-les breument.  
 
B) Fer els exercicis de la pag 149, el 1, 3 i 4 (d’aquest últim completa la taula amb 
la informació que ens ofereix aquest vídeo): 
  
https://www.youtube.com/watch?v=KImtnaeItn4  
 
C) Contesteu a les preguntes:  
- 1.Utilitza altres dos animals (igual que s’ha fet amb la girafa) per mostrar com 
explicaria els seus canvis evolutius el lamarckisme d’una banda i el darwinisme 
d’una altre.  
- 2. Quins són els punts febles de la teoria de Darwin? (allò que la fa incomplerta)  
- 3. Qui va donar resposta a aquests punts i què va dir?  
 
D) Llegir el requadre blau de la pag 145 i fer els exercicis del 1 al 3. 
 - Contesta les preguntes de les pags 150 i 151:  
 

 
 Pag 145, 146, 147 i 148  
- Contesta les preguntes:  

https://www.youtube.com/watch?v=KImtnaeItn
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1) Què és el que distingeix l’hominització de la humanització? Explica la teva 
resposta explicant els trets més destacats de cadascun dels processos.  

2) Quin grup pertany la nostra espècie i què els caracteritza de la resta de primats?  

3) Quan fa que van aparèixer els primers homínids i amb quina època va coincidir?  

4) Què és la bipedestació? Quins canvis anatòmics va permetre?  

5) Quan van aparèixer els primers homínids que caminaven drets, en quin indret i 
en quines condicions es va trobar?  

6) Llegir quadre blau pag 147 i fer els exercicis.  

7) Què caracteritza el llenguatge? Què ens permet fer?  

8) A què és refereix Xavier Zubiri quan diu que l’ésser humà és un animal de 
realitats?  

9) A part del llenguatge, quins altres 2 trets van ser importants pel procés 
d’humanització i perquè? Que ens va permetre?  

10) Com influeix la dimensió biològica en la conducta? Perquè no està 
determinada per aquesta?  
 
 

 
 - Contesta les preguntes de les pags 150 i 151:  
 
1) Defineix la “psique” i digues amb quins dos elements està relacionada la nostra 
dimensió psicològica.  
 
2) Diferència entre emoció i sentiments i perquè es troben relacionats amb la 
nostra dimensió biològica.  
 
3) Defineix intel·ligència  
 
- pags 156, 157, 158 i 159  
4) Què vol dir que som éssers socials i quina relació té amb el llenguatge?  
 
5) Què són els trets innats i els adquirits i posa alguns exemples de cada que no 
estiguin al llibre.  
 
6) Què vol dir la diferència de sexes i la diferència de gènere? A quin tipus de trets 
pertanyen cadascuna?  
 
7) A) Què és la socialització? B) Anomena els elements que integren la cultura. C) 
Què són els universals culturals?  
 
8) Llegir text blau de la dreta inferior dels “Universals culturals” i fer els exercicis 16 
i 17.  
 
9) A) Defineix ètnia, antropologia cultural, etnocentrisme i relativisme cultural. B) 
Perquè són necessaris els criteris bàsics que defensen alguns filòsofs en relació al 
relativisme cultural?  
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10) Defineix per entendre les diferències entre assimilacionisme, multiculturalisme i 
interculturalisme.  
 
- pags 161 i 162  
11) A) Defineix persona. B) Les dues característiques més importants de la 
dimensió personal són l’autonomia i la dignitat. Defineix-les.  
 
 

 
 
TEMA 12 i 13 (ÈTICA)  
 

1) ex: Pag 275 (tots els exercicis) 
 

2) pag 278 (llegir quadre blau i respondre les dues preguntes tot 
argumentant bé usant tant el temari com la vostra opinió). 
 

3) pag 280 
 

a) llegir quadre blau i respondre les dues preguntes tot argumentant bé 
usant tant el temari com la vostra opinió. 

b) respondre com actuaria en aquesta situació un conseqüencialista i com 
ho faria un deontològic (utilitzar teoria de la pag 278 el punt 5.5) 
 

4) pag 283 ex 1, 2, 3, 6 i 8 
 

5) pag 284 fer la dissertació filosòfica (les preguntes serveixen per fer un 
redactat, mínim mig foli) 
 

6) pag 287, fer el test 
 

7) ex pag 295 (tots) 
 

8) ex pag 299 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
 

9)  pag 303 ex  1 i 2 
 

10) pag 307, fer el test i la pregunta 11 
 
 
 
 
 
 
L’examen (90 % de la nota) serà sobre la matèria dels temes: 1) Teoria del 
coneixement (pdf), 2) Metafísica (pdf), Tema 7 del llibre de text i temes 12 i 
13 del llibre de text. 
 


