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Nom matèria, curs i seminari
Filosofia. 2n BATX. Seminari de Filosofia
Criteris d’avaluació trimestral
El 90% de la qualificació trimestral serà la mitjana ponderada de la nota dels exàmens.
L´altre 10% de la qualificació correspondrà a l´actitud, intervencions e implicació en la
classe.
L'avaluació es regirà pel model que es proposa per a les PAUs. Els exàmens versaran
sobre un text i cinc preguntes segons consta en els criteris generals d’avaluació del portal
de Gencat:
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents
Atès que estem en un sistema d'avaluació continuada, i en cada examen hi ha una
pregunta que remet al temari ja impartit, cada examen, encara que específicament es
basi en el text d'un filòsof, es refereix també a tota la matèria impartida fins a aquest
moment. No hi ha, doncs, recuperació parcial de cada avaluació. Les avaluacions es
"recuperen" quan en el següent examen es treu una nota que, en fer la mitjana, resulta
aprovat. El curs, doncs, es va aprovant o suspenent en funció de les notes que es van
obtenint en cada examen. En conseqüència, cada nota individual gravita inevitablement
a la nota final.

Criteris d’avaluació final
Qualificació final: Media aritmética (ponderada) de “Nota 1ª Eval.” + “Nota 2ª Eval” +
“Nota 3ª Eval” . Si l’alumne obté una nota final inferior a 5, haurà de presentar-se al
examen de recuperació de maig.
Recuperació de maig: El examen de recuperació, d'acord amb l'avaluació continuada,
versarà sobre tot el temari impartit en el curs. La nota final tindrà en compte, a més de
la nota de curs i la nota de suficiència, la progressió i rendiment general de l'alumne i
tots els aspectes de caràcter "qualitatiu" implicats en el desenvolupament del curs.
Recuperació extraordinària de juny: En cas de no superar l’assignatura en maig,
l’alumne es presentarà a un nou examen sobre tot el temari impartit en el curs.

Criteris de recuperació de cursos anteriors
L'alumne podrà optar per dues vies de recuperació:
1. Es presenta als exàmens que normativament s’establiran en el segon trimestre
del curs i que oportunament se li comunicarà i sortirà publicat en el tauler
d’anuncis de la classe i en la pàgina web. Aquest examen constarà de dues
convocatòries, ordinària i extraordinària.
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2. Atès que l'estructura de l'examen de segon és similar a la que s'ha treballat en

primer, la nota de les tres primeres preguntes de cada examen d'Història de la
Filosofia que es realitzi a segon es considerarà com a examen de recuperació de
Filosofia de primer. Si l’alumne no aprovés, haurà de presentar a l'examen de
recuperació preceptiu que es realitzarà al segon trimestre.

