
Hª de la FILOSOFIA  2n de  Batxillerat      

CRITERIS D’AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ 

 

Pautes i percentatges: Es fa una avaluació contínua que s’instrumentalitza mitjançant 

els següents criteris: 

- Participació a l’aula, en aquelles activitats que requereixin la intervenció de 

l’alumnat. 

- Resolució de les activitats d’aprenentatge proposades. 

- Activitats d’avaluació específiques de cada unitat didàctica. 

- Exàmens d’avaluació. 

 

 

La ponderació dels aspectes anteriors en la nota d’avaluació és la següent:  

 

2n de Batxillerat: 

 

La nota de cada trimestre s’obté aplicant els següents percentatges: 

·80% nota d’exàmens trimestrals. 

·20% resta d’apartats (proves parcials, treballs individuals i en grup, implicació en la 

materia). 

 

 

Per aprovar una avaluació, cal que la nota mitjana dels exàmens no sigui inferior a 

3,5.  

 

Absència de l’examen: Els alumnes que excepcionalment i de forma justificada 

(justificant mèdic) no es presentin a alguna de les proves orals i/o escrites 

d’avaluació, la podran realitzar quan s’hagin incorporat a la classe. Si no hi ha temps 

de fer-la abans de la sessió d’avaluació, quedaran pendents d’avaluar trimestralment i 

s’hauran de presentar a la prova de recuperació posterior a l’avaluació. L’alumnat que 

reiteri aquesta situació perdrà el dret a fer l’examen abans de l’avaluació i anirà 

directament a la prova de recuperació. 

Recuperació de cada avaluació: Es faran proves de recuperació de cada avaluació,al 

mes de juny. Aquestes proves permeten  recuperar la nota trimestral suspesa. El 

professorat podrà demanar la presentació d’exercicis o dossiers el dia de la recuperació. 

La nota de recuperació serà de suficiència.  

Avaluació a final de curs: La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres 

(sempre que cap nota d’avaluació no sigui inferior a 3,50). 

 Per tal de superar el curs l’alumne ha de tenir aprovats els tres trimestres i la mitjana 

aritmètica dels trimestres del curs igual i/o superior a 5. 

 

Proves extraordinàries de recuperació:  

Els alumnes de primer que no hagin superat la recuperació podrán presentar-se a la 

global extraordinària al mes de JUNY. 

 

En cap cas la Filosofia  de 1r de batxillerat  es recuperarà aprovant la Història de 



la filosofia de 2n atès que són matèries diferents. 

 

 

FILOSOFIA  1er Batxillerat      

CRITERIS D’AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ 

 

 

Pautes i percentatges: Es fa una avaluació contínua que s’instrumentalitza mitjançant 

els següents criteris: 

- Participació a l’aula, en aquelles activitats que requereixin la intervenció de 

l’alumnat. 

- Resolució de les activitats d’aprenentatge proposades. 

- Activitats d’avaluació específiques de cada unitat didàctica. 

- Exàmens d’avaluació. 

 

 

La ponderació dels aspectes anteriors en la nota d’avaluació és la següent:  

 

1r Batxillerat: 

 

La nota de cada trimestre s’obté aplicant els següents percentatges: 

·70% nota d’exàmens trimestrals. 

·30% resta d’apartats (proves parcials, treballs individuals i en grup, implicació en la 

materia). 

 

 

Per aprovar una avaluació, cal que la nota mitjana dels exàmens no sigui inferior a 

3,5.  

 

Absència de l’examen: Els alumnes que excepcionalment i de forma justificada 

(justificant mèdic) no es presentin a alguna de les proves orals i/o escrites 

d’avaluació, la podran realitzar quan s’hagin incorporat a la classe. Si no hi ha temps 

de fer-la abans de la sessió d’avaluació, quedaran pendents d’avaluar trimestralment i 

s’hauran de presentar a la prova de recuperació posterior a l’avaluació. L’alumnat que 

reiteri aquesta situació perdrà el dret a fer l’examen abans de l’avaluació i anirà 

directament a la prova de recuperació. 

Recuperació de cada avaluació: Es faran proves de recuperació de cada avaluació,al 

mes de juny. Aquestes proves permeten  recuperar la nota trimestral suspesa. El 

professorat podrà demanar la presentació d’exercicis o dossiers el dia de la recuperació. 

La nota de recuperació serà de suficiència.  

Avaluació a final de curs: La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres 

(sempre que cap nota d’avaluació no sigui inferior a 3,50). 

 Per tal de superar el curs l’alumne ha de tenir aprovats els tres trimestres i la mitjana 

aritmètica dels trimestres del curs igual i/o superior a 5. 

 



Proves extraordinàries de recuperació:  

Els alumnes de primer que no hagin superat la recuperació podrán presentar-se a la 

global extraordinària al mes de setembre. 

 

En cap cas la Filosofia  de 1r de batxillerat  es recuperarà aprovant la Història de 

la filosofia de 2n atès que són matèries diferents. 

 

 

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA  2n de  Batxillerat      

CRITERIS D’AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ 

 

Pautes i percentatges: Es fa una avaluació contínua que s’instrumentalitza mitjançant 

els següents criteris: 

- Participació a l’aula, en aquelles activitats que requereixin la intervenció de 

l’alumnat. 

- Resolució de les activitats d’aprenentatge proposades. 

- Activitats d’avaluació específiques de cada unitat didàctica. 

- Exàmens d’avaluació. 

 

 

La ponderació dels aspectes anteriors en la nota d’avaluació és la següent:  

 

2n de Batxillerat: 

 

La nota de cada trimestre s’obté aplicant els següents percentatges: 

·70% nota d’exàmens trimestrals. 

·30% resta d’apartats (proves parcials, treballs individuals i en grup, implicació en la 

materia). 

 

 

Per aprovar una avaluació, cal que la nota mitjana dels exàmens no sigui inferior a 

3,5.  

 

Absència de l’examen: Els alumnes que excepcionalment i de forma justificada 

(justificant mèdic) no es presentin a alguna de les proves orals i/o escrites 

d’avaluació, la podran realitzar quan s’hagin incorporat a la classe. Si no hi ha temps 

de fer-la abans de la sessió d’avaluació, quedaran pendents d’avaluar trimestralment i 

s’hauran de presentar a la prova de recuperació posterior a l’avaluació. L’alumnat que 

reiteri aquesta situació perdrà el dret a fer l’examen abans de l’avaluació i anirà 

directament a la prova de recuperació. 

Recuperació de cada avaluació: Es faran proves de recuperació de cada avaluació,al 

mes de juny. Aquestes proves permeten  recuperar la nota trimestral suspesa. El 

professorat podrà demanar la presentació d’exercicis o dossiers el dia de la recuperació. 

La nota de recuperació serà de suficiència.  

Avaluació a final de curs: La nota final serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres 



(sempre que cap nota d’avaluació no sigui inferior a 3,50). 

 Per tal de superar el curs l’alumne ha de tenir aprovats els tres trimestres i la mitjana 

aritmètica dels trimestres del curs igual i/o superior a 5. 

 

Proves extraordinàries de recuperació:  

Els alumnes de primer que no hagin superat la recuperació podrán presentar-se a la 

global extraordinària al mes de JUNY. 

 

 

 

FILOSOFIA  4t E.S.O.         CRITERIS D’AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ 

 

Activitats i criteris d’avaluació  
 
 Fer ús de l’argumentació i la reflexió en l’anàlisi de situacions tant reals, quotidianes o 
llunyanes, com hipotètiques o fictícies.  

1. Mostrar el domini de la comunicació lingüística i digital a l’hora de seleccionar, 
analitzar i interpretar informació, idees i actituds.   

2. Explicar els problemes filosòfics que es plantegen en la matèria tot utilitzant paraules 
pròpies.  

3. Mostrar la comprensió dels continguts de la matèria tot establint comparacions de 
posicions contraposades, anàlisis crítiques de les diferents posicions i defensant, si fos 
diferent, la pròpia posició de manera argumentada.  

4. Elaborar textos (breus assajos, diàlegs, etc.) amb argumentacions sòlides pel que fa 
als exemples filosòfics que introdueix la matèria i, per extensió, a qualsevol tesi que 
es vulgui sustentar.   

5. Comprendre i analitzar contextos de convivència a partir del coneixement de la 
personalitat humana.   

6. Utilitzar els continguts de la filosofia per a l’anàlisi de la societat actual. 
Els percentatges que s’apliquen són: 

Instruments d’avaluació i ponderacions en la nota  4rt  ESO 

prova escrita (sense llibre ni altres materials de suport), fent la mitjana 

amb les altres notes d’avaluació, sempre  que la nota no sigui inferior a 

3,50. 

60 % 

dossier amb les activitats treballades a classe i les de deures per casa. 

Per aprovar la matèria cal presentar totes les activitats fetes. 
30 % 

actitud (atenció, interès per aprendre i per fer la feina ben feta, grau de 

participació, respecte als companys, al professor/a i als materials...) 
10 %  

 
 
AVALUACIÓ A FINAL DE CURS: 
Amb caràcter general, la nota de final de curs serà la mitjana matemàtica de les 3 notes 



d'avaluació, sempre que aquestes superin el límit del 3,50.  
A l’alumnat que no aprovi tot el curs, se li pot oferir  l’opció de recuperar les avaluacions que 
tingui pendents. 
 
 
RECUPERACIÓ DE CADA AVALUACIÓ: 
La matèria  es recuperarà amb l’entrega de tota la feina pendent a la següent avaluació i si cal 
la repetició de la prova escrita. La nota de recuperació serà de suficiència. 
 
Proves extraordinàries de recuperació: Si a algun alumne li queda la matèria pendent a final 
de curs, s’ha de presentar a la prova extraordinària de recuperació al juny, i com que la 
matèria suspesa serà una assignatura i no alguna avaluació, l’alumne haurà de recuperar tot 
el temari. La nota de recuperació serà de suficiència. 

 

 

 

 


