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3. Examen i criteris d'avaluació

3.1. Examen 

Prova d'accés per als més 
grans de 25 anys 

L'examen consistira en dues opcions, de les quals hom n'haura de triar una. Cada opció 
consta de quatre preguntes relatives a un fragment o paragraf d'un text filosofic del 
repertori del temari. Cada pregunta val 2,5 punts. Les preguntes es refereixen a conceptes 
clau o problemes filosofics rellevants en l'exposició que l'autor fa del seu pensament, de 
l'epoca o el corrent que representa dins el respectiu tema, i a llur relació o influencia amb 
altres autors i temes. En contestar les preguntes, l'examinand s'haura d'atenir al que es 
demana, evitar l'exposició mecanica, i demostrar la comprensió del text i de les idees 
subjacents, la capacitat de relacionar-les amb l'epoca i el corrent que representen, i 
d'argumentar-hi justificant de forma raonada les respostes. 

3.2. Criteris d'avaluació 

Com a guia general se seguiran els criteris d'avaluació detallats al Decret 35/2015, de 15 
de maig, de la Conselleria d'Educació i Cultura, pel qual s'estableix el currículum del 
batxillerat a les llles Balears (BOIB núm. 73, de 16/05/2015) pel que fa referencia als 
continguts d'Historia de la Filosofía per al segon curs de batxillerat (pag. 25495 del BOIB 
núm. 73), i els criteris d'avaluació que s'hi esmenten (pag. 25492). En resum, es valorara 
la capacitat basica de: 

l. Analitzar fragments deis textos més rellevants de la historia de la filosofía i ser
capas: de transferir els coneixements a altres autors o problemes.

2. Comprendre el sentit global deis textos més rellevants deis autors estudiats,
identificar l'ordre logic de l'argumentació i ser capas: de transferir els
coneixements a altres autors o problemes i reconeixer els plantejaments que es
defensen.

3. Identificar i analitzar les idees, la conclusió, els conceptes o idees rellevants,
l'estructura i l'ordre logic de les idees del text. Argumentar l'explicació de les idees
presents al text i relacionar-les amb la filosofia de l'autor i els continguts
estudiats.

4. Argumentar amb claredat i capacitat crítica les propIes opinions sobre els
problemes fonamentals de la filosofía i dialogar de manera raonada amb altres
posicions diferents.
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