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FILOSOFIA QUART ESO
La nota trimestral sortirà el 50% d’un examen escrit i l’altre 50% sortirà de les diverses
notes recollides, durant les classes del trimestre corresponent, a partir de treballs,
participacions a classe, assajos, exposicions i altres activitats que poden ser
implementades segons la matèria que es vagi tractant. També es tindrà en compte
l’actitud a classe i respecte de l’assignatura.

FILOSOFIA. PRIMER BAT
- En cada avaluació es realitzarà un examen sobre la matèria desenvolupada a classe
amb la inclusió d’un comentari de text sobre alguns aspectes tractats prèviament a
classe.
El percentatge d’aquest apartat en el global de la nota d’avaluació parcial serà d’un
70%.
- Es llegiran i es treballaran per part de l’alumne algunes lectures i materials diversos.
El percentatge

d’aquest apartat en el total de l’avaluació serà d’un 30 % que

s’obtindrà a partir de treballs i altres activitats que s’aniran proposant. Les lectures
recomanades es controlaran degudament. L’actitud podrà ser considerada pel
professor tant positivament com negativament en la nota final obtinguda.
PUJAR NOTA. Es podrà pujar nota al final de curs en un examen sobre tots els
continguts del curs. Aquest examen també podrà baixar la nota obtinguda.
RECUPERACIÓ.- Aquells alumnes que en el global de les tres avaluacions no arribin al
cinc, s’hauran de presentar a un examen de recuperació. Constarà d’un examen per
cada trimestre suspès tant sobre el temari com sobre les lectures obligatòries. Arribats
en aquest punt, la nota no podrà superar el sis.
SETEMBRE.- Els alumnes que es presentin a la convocatòria de setembre s’examinaran
del temari sencer del curs i contestaran a les preguntes de desenvolupament o de
comentari de text que se li proposin. Per poder recuperar hauran d’haver seguit les
tasques de treball d’estiu que se’ls hi hagi imposat.
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HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. SEGON BAT
En cada avaluació es faran almenys un examen consistent en un comentari de text
tipus selectivitat. Només. es farà un examen per trimestre en el que es controlarà els
temes que s’hagin desenvolupat durant aquest temps, tot donant rellevància als autors
proposats a la selectivitat. Si la matèria desenvolupada fos massa ampla, es farien els
exàmens que calgués a fi d’alliberar de matèria a l’alumne. Tot això no treu en cap cas
que el professor no pugui decidir fer altres proves sobre altres autors del temari
tractats a classe
En tot cas els exàmens tipus selectivitat s’hauran d’haver-se aprovat tots per obtenir
una nota final, que resultarà de la mitjana proporcional ponderada i atendrà a la
progressió de la qualitat en la tècnica de factura dels comentaris a partir de totes les
proves.
RECUPERACIÓ.- Els alumnes que tinguin pendent alguna avaluació i no arribin com a
mínim a un tres en la mitjana de l’avaluació final corresponent, hauran de presentar-se
a una recuperació per aprovar el curs.
PUJAR NOTA.- En el cas que algú necessiti pujar la nota obtinguda, haurà de realitzar
un o més exàmens de comentari d’alguns dels autors explicats que el professor li
proposarà. La nota que tregui pot servir per pujar, però també pot servir per baixar la
nota final.

LES TASQUES que s’exigeixen per poder dur a terme amb èxit el curs son la lectura
circumstanciada, investigada, plantejada i desenvolupada, del textos obligatoris de la
selectivitat. La lectura de qualsevol manual de filosofia o llibre de text ,tal com unes de
les fonts d’informació més de les moltes que es poden utilitzar.
I per sobre de tot, seguir dia a dia les explicacions i aclariments del professor i tenir
una actitud oberta i activa, preguntant i plantejant els dubtes i les suposicions, i
anotant en les notes el resultat comprensiu de tota aquesta feina a fi que no se
l’endugui el vent i es pugui recuperar per l’estudi un cop s’hagi acabat el seu
desenvolupament
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PSICOLOGIA. SEGON BAT
La matèria s’avaluarà almenys amb un examen trimestral sobre els continguts i les
activitats desenvolupades. També es tindran en compte les activitats que es puguin
dur a terme a l’aula: exposicions, proves, treballs, tests, anàlisi de films…etc. La nota
final serà el pro mig de les tres avaluacions. Malgrat la nota resultant dels tres apartats
anteriors pugui repartir-se a raó de un 50% a partir de l’examen, i un 50% per cadascun
dels altres apartats, aprovar l’examen constituirà una condició “sine qua non” per
aprovar el trimestre i el curs.
RECUPERACIÓ. Superar un examen de recuperació i refer aquells aspectes que calgui
corregir de les activitats de classe que el professor indicarà en cada cas.
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