
FILOSOFIA: 
 

Hª de la Filosofia 2n de batxillerat 

 
Avaluació final de curs: 
 La nota serà la mitjana aritmètica dels dos primers trimestres .Si aquesta és igual i/o 
superior a 5, tenint en compte el treball efectuat per l’alumne en l’etapa de 
confinament, la matèria quedarà aprovada. 
Recuperació: 
Si l’alumne no arriba a la nota mínima per aprovar la matèria, tindrà dret a recuperar-
la. 
Es farà un treball presentat online  dels autors que corresponen a l’avaluació suspesa i 
un examen  cas que el treball  presentat no tingui una avaluació positiva i sigui 
insuficient per recuperar-la. 
La nota serà de suficiència. 
 
 

Filosofia 1r de batxillerat 

 
Avaluació final de curs: 
 La nota serà la mitjana aritmètica dels dos primers trimestres .Si aquesta és igual i/o 
superior a 5, tenint en compte el treball efectuat per l’alumne en l’etapa de 
confinament, la matèria quedarà aprovada. 
Recuperació: 
Si l’alumne no arriba a la nota mínima per aprovar la matèria, tindrà dret a recuperar-
la. 
Es farà un treball  relacionat amb l’avaluació suspesa i un examen  cas que el treball  
presentat no tingui una valoració positiva i sigui insuficient per recuperar-la. 
La nota serà de suficiència. 
 
 
Psicologia i Sociologia 2n de batxillerat 

 
Avaluació final de curs: 
 La nota serà la mitjana aritmètica dels dos primers trimestres .Si aquesta és igual i/o 
superior a 5, tenint en compte el treball efectuat per l’alumne en l’etapa de 
confinament, la matèria quedarà aprovada. 
Recuperació: 
Si l’alumne no arriba a la nota mínima per aprovar la matèria, tindrà dret a recuperar-
la. 
Es farà un treball i un examen per recuperar les diferents avaluacions suspeses. 
La nota serà de suficiència. 
 
 

Filosofia 4t d’ESO 

 
Avaluació final de curs: 



 La nota serà la mitjana aritmètica dels dos primers trimestres .Si aquesta és igual i/o 
superior a 5, tenint en compte el treball efectuat per l’alumne en l’etapa de 
confinament, la matèria quedarà aprovada. 
Recuperació: 
Si l’alumne no arriba a la nota mínima per aprovar la matèria, tindrà dret a recuperar-
la. 
Es presentarà un treball per escrit per recuperar les diferents avaluacions suspeses. 
La nota serà de suficiència. 
 
 


