
          DOSSIER DE FILOSOFIA, 4t de l’ES 

      Caldrà presentar el dossier i els apunts de classe el dia de l’examen 
 

 

NOM I COGNOMS: 

GRUP: 

......................................................................................................................... 

 
Els exercicis proposats en el dossier corresponen a les pàgines indicades 
del llibre de text: 
 
BELTRÁN DEL REY I DOMINGO: Filosofia. 4t de l’ESO 
Educació Secundària.Editorial Vicens Vives, 2016. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
TEMA 1 
 
 

1) Llegir pàg. 4  
El cas de la invasió extraterrestre. H.G. ORWELLS: The war of worlds. 
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Respon: 
Si tu haguessis estat un d’aquests oients, hauries cregut que assisties a la 
narració d’una invasió extraterrestre? Per quin motiu? 
Pàg. 5: fer els  exercicis 1 i 2. 
 
 

2) Llegir pàg. 6 i 7 
Un exemple de mètode científic 
Fer els exercicis 3 i 4 de la pàg. 7 
 

3) Llegir pàg.9 
Argumentar 
Fer l’exercici a)1,2,i 3 
 

4) Llegir pàg.11 
MODUS PONENS 
Fer els exercicis a) i b) 
 
 
TEMA 2 
 

1) Llegir pàg 17 
DESCRIURE FENOMENOLÒGICAMENT 
Fer l’exercici a) 

2) Què són els qualia? 
3) Llegir pàgs 18 I següents. Reflexiona breument: tenen ment les 

alters persones? 
 
  
TEMA 3 
 

1) Llegir pàg 29 
L’ARGUMENT D’AUTORITAT 
Fer l’exercici b) 
 

2) Llegir pàg 32 
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Resumeix i escriu una reflexió d’unes 20 línies 
 
 
TEMA 4 
 

1) Llegir pàg. 37 
MODUS TOLLENS. Fer els exercicis a) i b) 

2) Què és l’antropomorfisme? Explica un exemple, pàg 37 
 
TEMA 5 
 

1) Després de llegir de les pàgs 48 a la 56, fer la següent dissertació: 
podem arribar a ser lliures? Aproximadament 20 línies. 

2) Llegir pàg 55  
FAL.LÀCIA D’AFIRMACIÓ DEL CONSEGÜENT 
Inventa dos exemples. 

 
TEMA 6 
 

1)  Quines són les condicions que ha de reunir una obra d’art? El 
Guernica de Picasso és una obra d’art? 
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1) Reflexiona: Una obra d’art ha d’agradar tothom? Aproximadament 
20 línies 

 
TEMA 8 
 

1) Defineix: estímul, sensació, percepció, daltonisme, il.lusins òptiques, 
i al.lucinacions 

2) Llegir pàg. 89 i fer l’exercici a) 
 

3) Llegir pàg 91 i fer la síntesi ( unes 5 línies aprox.) 
 
 
 
 
 

TEMA 9 
 

1) Llegir pàg 99 
ARGUMENT DEL PENDENT RELLISCÒS 
Fer els exercicis de la pàg 99 a) i b) 

2) Defineix: akràsia, esdeviment, acció, fi, mitjà, deliberar, escollir, i 
intenció. 

3) Digues 2 desitjos incomptatibles 
4) Com influencien les emocions en les accións? Què en penses? 

 
TEMA 10 
 

1) Llegir les pàgs del tema. Reflexiona: has vist mai un nombre? 
2) Llegir pàg 114. Inventem o descobrim els teoremes matemàtics? 

 
TEMA 11 
 

1) Llegir pàg 126. EL BATALLÒ 101 a Polònia, 1942. 
Explica aquest cas de la Segona Guerra mundial, i què en penses? 

2) Què és la zona grisa. Què en penses? 
3) Llegar pàg 125  
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L’EXPERIMENT DE MILGRAM Explica’l. Què en penses? 
4) Llegir pàg 132. Com es pot prevenir el mal? 

 
TEMA 12 

 
1) Llegeix el tema i respon: Per pensar cal un llenguatge? Es pot pensar 

sense llenguatge? Es pot argumentar sense llenguatge? 
2) Llegir pàg 134. Explica quines són les característiques del llenguatge 

natural 
3) Llegar pàg 140. Respon: què vol dir que el significat de les paraules 

depenen del seu ús? 
 
 
BONA FEINA FILÒSOFS! 

 
 
 
 
 


