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CRITERIS DEL CURS 2020-2021  
 

PER ASSOLIR SATISFACTÒRIAMENT LA MATÈRIA  

 
Departament de  Ciències Socials 

 
 

 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n BAT 
 
 

Per superar cada quadrimestre: 
 

- Cal obtenir una valoració d’assoliment igual o superior a 5 en els criteris de puntuació. 
 

 
 
 

Per superar el curs: 
 

- Caldrà obtenir una valoració d’assoliment igual o superior a 5. 
- La nota de final de curs serà la resultant de fer la mitjana aritmètica dels dos 

quadrimestres.   
- Aquest departament no fixa nota mínima per poder fer la mitjana global. 

 
 
 
 

En el cas de no superar un quadrimestre: 
 

- En cas de no superar les proves d’avaluació de la matèria d’Història de la Filosofia, l’alumne 
té dret a recuperar-la. La prova de recuperació serà en format quadrimestral.  

- La nota màxima de la recuperació ordinària serà la nota mitjana entre la nota del 
quadrimestre i la nota de la recuperació; amb el benentès que, si l’alumne/a ha superat la 
prova de recuperació, la nota global de la recuperació serà 5. 

- En el cas que un alumne no superi la recuperació, se li deixarà la nota més alta per fer la 
mitjana del curs. 

- L’alumne/a que no hagi superat el 1r quadrimestre, i fent la mitjana aritmètica amb el 2n 
no li surti la global aprovada, podrà presentar-se, de nou, a la recuperació del 1r.  

 
 
 

En el cas que l’alumne s’hagi de presentar a l’avaluació extraordinària: 
 

- Pel que fa a la recuperació extraordinària de juny es tindrà en compte la qualificació real 
assolida. 

- Per superar la matèria, caldrà obtenir un resultat igual o superior a 5 en la prova 
extraordinària que es realitzarà a finals del mes de juny. 

- Es manté la convocatòria d'exàmens de febrer per la recuperació de matèries 
pendents de 1r. " 

 
 


