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Objectius

1) Analitzar el contingut d’un text filosòfic, identificant els seus elements fonamentals i la
seva estructura, i comentar-lo amb rigor metodològic.

2) Fer servir i valorar el diàleg com a forma d’aproximació racional al coneixement i com a
procés intern de construcció d’aprenentatges significatius.

3) Participar en el diàleg aportant-hi les reflexions pròpies i relacionant-les amb altres
posicions filosòfiques.

4) Exposar correctament el pensament de la filosofia del llenguatge de Ludwig
Wittgenstein i prendre consciència que un punt de vista personal i coherent només pot
arribar a bastir-se mitjançant un exercici d’empatia amb la diversitat dels raonaments.

Descripció de la proposta

Aquesta és una proposta que parteix de les bases més sòlides de la Filosofia 3/18 (constitució
d’una comunitat de recerca, descoberta mitjançant el diàleg, etc) per desenvolupar una
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seqüència de sessions, unes quatre o cinc sessions en total, centrades en filosofia i llenguatge,
amb especial interès al pensador austríac Ludwig Wittgenstein però aconseguint que l’alumnat
sigui actiu en el seu aprenentatge, col·labori i també aporti raonada i raonablement arguments
sobre la seva concepció del llenguatge en el diàleg filosòfic final.

Aspectes didàctics i metodològics

El professorat que desitgi dur a terme aquestes sessions només cal que segueixi les
instruccions que trobarà a la Guia del professorat. Allà es detalla que abans de començar amb
les activitats pròpiament cal constituir la classe amb una Comunitat de recerca, de totes
maneres enllacem també aquí aquest material.

Recursos emprats

Tots els recursos emprats es troben degudament incrustats o bé enllaçats en tres documents
que presentem i s'especifiquen a l’apartat Documents adjunts. De totes maneres, també fem
una mica d’inventari de què es troba ja incrustat als esmentats documents:

● Fotografia circular de Ludwig Wittgenstein.
● Fotografies i vídeos d’una abella, un gibon i un macaco.
● Tira còmica de d’Existencial comics adaptada al català.
● Fotografies i imatges de trens i vies per a l’avaluació.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Les activitats d’aquestes sessions tenen molts aspectes col·laboratius i també dialògics. Es
tracten d’activitats que poden tenir encaix en les tres matèries de filosofia que es poden cursar
actualment. És per això que llistem alguns continguts i també competències que més tenen a
veure amb el desplegament d’argumentació dialògica.

Continguts:
● 4t d’ESO. La dimensió personal de l’ésser humà

○ El llenguatge.
● 1r de batxillerat. L’ésser humà: persona i societat

○ Caracterització de la relació lingüística i simbòlica de l’ésser humà amb el món
● 2n de batxillerat. La filosofia contemporània >

○ Explicació de la problemàtica generada per la filosofia del segle XX en relació
amb el llenguatge i la ciència.

○ Estudi del pensament d’almenys (...) Wittgenstein.

Competències:
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● Capacitat d’argumentar
● Capacitat dialògica
● Capacitat de problematizar

Alumnat a qui s’adreça especialment

● L’optativa de Filosofia de 4t d’ESO
● La Filosofia de 1r de batxillerat
● La Història de la filosofia de 2n de batxillerat

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

A banda de la relació que s’estableix entre les matèries de Filosofia, que és molt clara i
s’explicita a l’apartat de Continguts. També hi ha molta relació amb les matèries de caire
lingüístic. Atès que tot i que no sempre hi ha una profunda reflexió sobre la llengua, són les
matèries que més procuren per al desenvolupament del llenguatge en l’alumnat.

Documents adjunts
Aquestes sessions estan distribuïdes en tres documents. Un d’exclusiu del professorat, un
d’exclusiu per a l’alumnat i un tercer, la Constitució de la comunitat de recerca, que pot emprar
tan professorat com alumnat. Així els documents descarregables són tres:

1) Guia del professorat de Filosofia i llenguatge (en Wittgenstein)
2) Quadern de l'alumnat de Filosofia i llenguatge (en Wittgenstein)
3) També s’adjunta (tan enllaçat al Drive com en PDF) el document 0) Constitució de la

comunitat de recerca, que és el punt de partida de tota la seqüència, si abans no s’ha
aplica mai Filosofia 3/18 en aquella classe.

Autoria

Els materials aquí presentats van ser provats amb un grup de 1r de batxillerat de l’escola
FEDAC Manresa pel professor Àlex Agustí Polis durant el curs 2020/21 en el marc de
l’assignatura de Filosofia.
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