
Criteris d'avaluació FILOSOFIA

Filosofia 4t ESO (ordinari):

L'alumnat ha de construir la seva pròpia carpeta d'aprenentatge a mida que avanci el curs. Aquesta haurà
de contenir una memòria de la feina feta a l'aula, els apunts presos i les reflexions/preguntes que les classes
els hagi generat. També, caldrà que en ella l'alumnat reflexioni sobre el seu procés d'aprenentatge.
La nota de cada avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada dels exàmens i les activitats realitzades.
Se seguirà la següent proporcionalitat:

 Exàmens 50 %
 Tasques puntuals 40 %
 Carpeta d'aprenentatge 10 %

Es  podrà  realitzar  una  activitat  voluntària  per  trimestre  per  tal  de  pujar  la  nota.  Aquesta  tasca  podrà
augmentar la nota del trimestre fins un màxim de 1 punt.
Puntualment, caldrà presentar algunes tasques escrites avaluables. El retard en el lliurament de les tasques
serà penalitzat amb 1 punt menys. Aquesta penalització només s'aplicarà si la tasca es lliura amb 1 dia de
retard. En cas de no lliurar la tasca en la sessió següent, es valorarà directament amb un zero.
Es penalitzaran les faltes d’ortografia i la deficient expressió i redacció d’idees. Per cada falta d’ortografia es
descomptarà 0,1 de la nota, fins un màxim d'1 punt.
També, al final de cada trimestre caldrà incloure en la carpeta d'aprenentatge les Preguntes reflexives sobre
el procés d'aprenentatge de cada alumne, que ajudaran a arrodonir la nota del trimestre.
Les actituds considerades com a negatives restaran en la nota del trimestre. Aquestes inclouran mostrar
desinterès per la matèria, no respectar les opinions dels altres o dificultar el curs de la classe, entre d'altres.
De la mateixa manera, una actitud d'interès, participativa i respectuosa sumarà en la nota del trimestre.

Al final de  cada avaluació, el professor, amb tots els diferents elements de judici esmentats, assignarà una
qualificació de caire qualitatiu, explicant-la a cada alumne. La nota final de curs reflectirà la nota dels tres
trimestres i l'evolució de l'estudiant. En principi cal aprovar tots els trimestres, si bé es podrà considerar
aprovada la matèria amb un trimestre suspès si el professor considera que la progressió de l'alumne així ho
justifica. No hi haurà exàmens de recuperació trimestrals.

Hi haurà un examen de recuperació a final de curs per a tots aquells alumnes que no arribin a l’aprovat, que
consistirà en un únic examen de tot el curs.

Filosofia 1r de batxillerat:

En cada trimestre hi haurà dues activitats marcadament competencials d'avaluació: prova de lectura d'un
text/textos + activitat extraordinària. 
Puntualment, caldrà presentar algunes tasques escrites avaluables. El retard en el lliurament de les tasques
demanades serà penalitzat amb 1 punt menys. Aquesta penalització només s'aplicarà si la tasca es lliura
amb 1 dia de retard. En cas de no lliurar la tasca en la sessió següent, es valorarà directament amb un zero.

La nota de cada avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada dels exàmens i les activitats realitzades.
Se seguirà la següent proporcionalitat:

 Exàmens 60 %
 Prova de lectura 10 %
 Activitat extraordinària 10 %
 Tasques puntuals 20 %

Es  podrà  realitzar  una  activitat  voluntària  per  trimestre  per  tal  de  pujar  la  nota.  Aquesta  tasca  podrà
augmentar la nota del trimestre fins un màxim de 1 punt.
Es penalitzaran les faltes d’ortografia i la deficient expressió i redacció d’idees. Per cada falta d’ortografia es
descomptarà 0,1 de la nota, fins un màxim d'1 punt.
Es podrà realitzar una activitat voluntària per tal de pujar la nota de cada examen. Aquesta tasca podrà
augmentar la nota de la prova fins un màxim de 1 punt.
Al final de cada trimestre caldrà lliurar unes  Preguntes reflexives sobre el procés d'aprenentatge de cada
alumne, que ajudaran a arrodonir la nota del trimestre.



Les actituds considerades com a negatives restaran 0,1 punts a la nota del trimestre. Aquestes inclouran
mostrar desinterès per la matèria, no respectar les opinions dels altres, impuntualitat o dificultar el curs de la
classe, entre d'altres.

La nota  final  serà la  mitjana  dels  tres trimestres.  Cal  aprovar  tots  els  trimestres,  si  bé es considerarà
aprovada la matèria amb un trimestre suspès, sempre que la nota d'aquest no sigui inferior a 4 i la suma de
les notes dels tres trimestres (incloent les dècimes) sigui igual o superior a 15 punts.
No hi haurà exàmens de recuperació trimestrals.
Hi haurà un examen de recuperació a final de curs per a tots aquells alumnes que no arribin a l’aprovat.
Aquest examen serà per trimestres, de tal manera que només caldrà examinar-se dels trimestres pendents.
Aquells alumnes amb els tres trimestres pendents faran un únic examen de tot el curs. El mateix examen de
recuperació servirà per a millorar la nota. Els alumnes que vulguin millorar la nota final s’hauran d’examinar
del trimestre amb nota més baixa. La nota d’aquest examen farà mitjana amb les notes de la resta de
trimestres per tal de calcular la nota final de curs. 
Finalment, en cas de no haver superat la matèria es farà una prova extraordinària, que consistirà en un únic
examen de tot el curs.

Història de la filosofia (2n de batxillerat):

A més de l'examen de continguts, hi haurà una prova escrita trimestral de comprensió dels textos de lectura.
Puntualment, caldrà presentar alguns comentaris de text i/o deures. El retard en el lliurament de les tasques
demanades serà penalitzat amb 1 punt menys. Aquesta penalització només s'aplicarà si la tasca es lliura
amb 1 dia de retard. En cas de no lliurar la tasca en la sessió següent, es valorarà directament amb un zero.

La nota de cada avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada dels exàmens i les activitats realitzades.
Se seguirà la següent proporcionalitat:

● Exàmens 60 %
● Prova de comprensió de textos filosòfics 20 %
● Tasques puntuals 20 %

Es penalitzaran les faltes d’ortografia i la deficient expressió i redacció d’idees. Per cada falta d’ortografia es
descomptarà 0,1 de la nota, fins un màxim d'1 punt.
Es  podrà  realitzar  una  activitat  voluntària  per  trimestre  per  tal  de  pujar  la  nota.  Aquesta  tasca  podrà
augmentar  la  nota  del  trimestre  fins  un màxim de 1 punt.  Les actituds  considerades com a negatives
restaran 0,1 punts a la nota del trimestre. Aquestes inclouran mostrar desinterès per la matèria, no respectar
les opinions dels altres o dificultar el curs de la classe, entre d'altres.

La nota  final  serà la  mitjana  dels  tres trimestres.  Cal  aprovar  tots  els  trimestres,  si  bé es considerarà
aprovada la matèria amb un trimestre suspès, sempre que la nota d'aquest no sigui inferior a 4 i la suma de
les notes dels tres trimestres (incloent les dècimes) sigui igual o superior a 15 punts.
No hi haurà exàmens de recuperació trimestrals.
Hi haurà un examen de recuperació a final de curs per a tots aquells alumnes que no arribin a l’aprovat.
Aquest examen serà per trimestres, de tal manera que només caldrà examinar-se dels trimestres pendents.
Aquells alumnes amb els tres trimestres pendents faran un únic examen de tot el curs.
El mateix examen de recuperació servirà per a millorar la nota. Els alumnes que vulguin millorar la nota final
s’hauran d’examinar del trimestre amb nota més baixa. La nota d’aquest examen farà mitjana amb les notes
de la resta de trimestres per tal de calcular la nota final de curs. 
Finalment, en cas de no haver superat la matèria, es farà una prova extraordinària que consistirà en un únic
examen de tot el curs. Aquesta prova es farà durant el mes de juny per tal de poder superar el curs i
presentar-se a la Selectivitat en la convocatòria de setembre. 

Sociologia (2n de batxillerat):

Es faran dues proves per trimestre: un examen de continguts i un comentari de text. Puntualment, caldrà
presentar algun exercici escrit. El retard en el lliurament de les tasques demanades serà penalitzat amb 1
punt menys. Aquesta penalització només s'aplicarà si la tasca es lliura amb 1 dia de retard. En cas de no
lliurar la tasca en la sessió següent, es valorarà directament amb un zero.



La nota de cada avaluació serà el resultat de la mitjana ponderada dels exàmens i les activitats realitzades.
Se seguirà la següent proporcionalitat:

 Examen de continguts 60 %
 Comentari de text 20%
 Tasques puntuals 20 %

Es penalitzaran les faltes d’ortografia i la deficient expressió i redacció d’idees. Per cada falta d’ortografia es
descomptarà 0,1 de la nota, fins un màxim d'1 punt. Les actituds considerades com a negatives restaran 0,1
punts a la nota del trimestre. Aquestes inclouran mostrar desinterès per la matèria, no respectar les opinions
dels altres o dificultar el curs de la classe, entre d'altres.

La nota  final  serà la  mitjana  dels  tres trimestres.  Cal  aprovar  tots  els  trimestres,  si  bé es considerarà
aprovada la matèria amb un trimestre suspès, sempre que la nota d'aquest no sigui inferior a 4, i la suma de
les notes dels tres trimestres (incloent les dècimes) sigui igual o superior a 15 punts.
No hi haurà exàmens de recuperació trimestrals.
Hi haurà un examen de recuperació a final de curs per a tots aquells alumnes que no arribin a l’aprovat.
Aquest examen serà per trimestres, de tal manera que només caldrà examinar-se dels trimestres pendents.
Aquells alumnes amb els tres trimestres pendents faran un únic examen de tot el curs. El mateix examen de
recuperació servirà per a millorar la nota. Els alumnes que vulguin millorar la nota final s’hauran d’examinar
del trimestre amb nota més baixa. La nota d’aquest examen farà mitjana amb les notes de la resta de
trimestres per tal de calcular la nota final de curs. 

Finalment, en cas de no haver superat la matèria, es farà una prova extraordinària que consistirà en un únic
examen de tot el curs. Aquesta prova es farà durant el mes de juny per tal de poder superar el curs i
presentar-se a la Selectivitat en la convocatòria de setembre. 


