CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Filosofia
ASSIGNATURA : Valors ètics
NIVELL: 2n ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
L'alumne ha de tenir present per ser avaluat positivament:
1. Tenir al dia, ordenat i actualitzat el quadern de classe.
2. Fer cada dia els deures assenyalats pel professor o professora
3. Participar a classe, respectant el torn de paraula i l’opinió dels companys.
4. Saber reconèixer de un text molt senzill les idees més importants i
relacionar-les amb els aspectes teòrics estudiats a classe.
5. Contestar de manera coherent qüestions teòriques estudiades a classe.
6. Escriure evitant les faltes ortogràfiques i mirar de corregir-les.
7. Llegir els diaris i saber entendre un article o notícia, relacionant aquest
tema puntual amb algun aspecte estudiat a classe.
8. Saber donar una opinió crítica i raonada sobre alguna qüestió.
9. Comportar-se correctament a classe i no interrompre les explicacions del
professor.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es realitzaran entre 5 i 8 activitats avaluables i una prova escrita per trimestre
que significaran els 10 punts possibles de qualificació. En la qualificació
s'haurà de tenir en compte l'esforç o i la dedicació de l'alumne, l'acompliment
dels objectiu i l'assoliment dels continguts.
NOTA D'AVALUACIÓ
Es qualificarà de manera conjunta tots els aspectes abans anomenats: per
aprovar, l’alumne haurà de saber assolir els criteris assenyalats, essent
important no únicament saber respondre les qüestions teòriques, sinó l’actitud
a classe i la feina diària. En aquest sentit, l’actitud i el treball a classe i la
realització de les tasques (que contemplen continguts) impliquen un 80% de la
nota. Les proves objectives que es puguin fer durant el trimestre impliquen un
20% de la nota. Es farà, com a mínim, una prova escrita per avaluació.
Les qualificacions tindran presents els següents punts:

El 80% de la nota reservada la feina d'aula:
1. Quadern de classe.
2. Feina a classe i deures que el professor els hi demani.
3. Observació directa: Col·laboració en el treball de l’aula, cooperació
amb els companys, disposició davant el treball, atenció en classe, presentació
en temps i forma dels treballs i exercicis.
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•
•
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•
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20% de la nota reservada a la prova escrita:
Adaptació pregunta-resposta.
Correcció formal i ortogràfica.
Capacitat de síntesi.
Capacitat de definició.
Capacitat d’argumentació i raonament.

La nota final de cada avaluació s’obtindrà a partir de la nota a les proves
escrites que valorin continguts i objectius i de la nota al treball diari de l’aula:
quadern de classe, treballs i observació directa del professorat per valorar
l'esforç i dedicació.
La nota final serà la nota mitjana entre les tres avaluacions.
RECUPERACIONS
Els mecanismes de recuperació estan en funció de tot el que hem exposat.
Els alumnes han de recuperar els objectius que no han aconseguit superar.
1) Rectificar l’actitud
2) Rectificar els treballs que no han fet o be han fet de forma no satisfactòria.
3) Estudiar de nou els continguts conceptuals o procedimentals que han estat
insuficients.
Si la nota final es inferior a 5, l'alumne podrà presentar-se a un examen
final per a recuperar l'assignatura i, si és necessari, segons el cas particular de
cada alumne, haurà de fer, a més, un treball o presentar les tasques
avaluades negativament o no presentades al llarg del curs. Les feines
voluntàries i la bona disposició per a la assignatura augmentaran la nota.
En la convocatòria extraordinària de setembre, es tindrà en compte
un percentatge similar que al llarg del curs: 60% feina (les tasques proposades
pel professor o professora de l'àrea) i un 40% la nota de l'examen.
PENDENTS
Si l'alumne continua cursant l'assignatura a un nivell superior, aprova si
aprova el primer trimestre del nivell superior, o els següents. Si no és el cas,
haurà de realitzar les tasques segons el model de l'avaluació extraordinària i
la prova de pendents.

