CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Filosofia
ASSIGNATURA : Història de la Filosofia
NIVELL: 2n batxillerat
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
De manera intermitent, es proposaran activitats encaminades a què l'alumne
faci seu allò presentat a classe, ja siguin exercicis de reflexió, de resum i
estructuració, de lectura i comentari de textos, de recerca de relacions entre
allò tractat amb altres àmbits del coneixement, etc.
En cada cas, a les activitats i exercicis proposats, s'indicaran les instruccions
específiques d'entrega, tenint en compte que al Departament es treballa amb
dues tipologies:
- Entrega material d'exercicis i activitats realitzades per escrit, bé a mà bé
processats amb dispositius informàtics.
- Entrega telemàtica, a través de l'Aula Virtual d'exercicis i treballs de
diferents tipologies.
En ambdós casos és determinant acomplir els terminis proposats.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Pel que fa a la qualificació, l'alumne ha de tenir present per ser avaluat
positivament:
1. Elaborar els propis apunts recollint les explicacions donades a l'aula.
2. Participar a classe, respectant el torn de paraula i l’opinió dels companys.
3. Saber reconèixer les idees més importants i relacionar-les amb els aspectes
teòrics estudiats a classe.
4. Contestar de manera coherent qüestions teòriques estudiades a classe.
5. Escriure evitant les faltes ortogràfiques i mirar de corregir-les.
6. Realitzar aquelles tasques que el professor pugui encomanar a l'aula.
7. Saber donar una opinió crítica i raonada sobre alguna qüestió.
8. Comportar-se correctament a classe i no interrompre les explicacions del
professor.
Tant en el cas de les proves escrites d'avaluació com en el cas de tasques i
treballs es disminuirà fins a 1 punt la nota de cada cas per faltes d'ortografia,
expressió, redacció, etc.

NOTA D'AVALUACIÓ
La nota es determinarà a partir de tres indicadors d'avaluació que articulen els
diferents aspectes treballats a l'assignatura:
1. 80% treball teòric i reflexió sobre els continguts*.
2. 20% referents a treballs pràctics de lectura i comentari* que demostrin
l'esforç i dedicació a la matèria.
D'aquesta manera es calcularà la qualificació a cada una de les avaluacions.
1 El treball teòric, de comprensió i reflexió sobre els continguts es
materialitzarà en proves escrites d'avaluació (2 per trimestre*).
2. El treball pràctic de lectura i comentari consistirà en activitats de lectura,
treball d'audiovisuals, exposicions o treball col·laboratiu, que constatin l'esforç
i la dedicació a la matèria, on també es tindrà en compte la tasca diària,
l'assistència, l'actitud i la participació.
Les qualificacions, a partir de la mitja fracció de punt, s'arrodoniran sempre i
quan les qualificacions de treball pràctic i d'esforç i dedicació siguin suficients.
* A causa de la durada diferent del tercer trimestre i l'estructura del calendari
d'avaluació a 2n de batxillerat, determinat per la direcció del centre, es
distribuiran els diferents instruments d'avaluació de la següent manera
(també en relació a la distribució de la matèria):
AVALUACIÓ 1
FILOSOFIA ANTIGA

AVALUACIÓ 2
FILOSOFIA MEDIEVAL
FILOSOFIA MODERNA

35% Examen parcial
20% Exercicis pràctics i
esforç i dedicació
45% Examen final
d'avaluació.

35% Examen parcial
20% Exercicis pràctics i
esforç i dedicació
45% Examen final
d'avaluació.

AVALUACIÓ 3
FILOSOFIA
CONTEMPORÀNIA
40% Exercicis pràctics i
esforç i dedicació
60% Examen final
d'avaluació

La nota de final de curs (avaluació ordinària) serà la nota mitjana de les tres
avaluacions. Les qualificacions, a partir de la mitja fracció de punt,
s'arrodoniran a l'avaluació ordinària de juny, sempre i quan les qualificacions
de treball pràctic i d'esforç i dedicació siguin suficients.
RECUPERACIONS
En cas d’obtenir una nota inferior a 5, els alumnes hauran de fer de manera
obligatòria, un examen final de tota l’assignatura, independentment dels
trimestres aprovats o suspesos.
Els alumnes aprovats poden presentar-se a fer aquest examen final de

manera voluntària per pujar nota. En aquest cas, si els alumnes suspenen
aquest examen final i voluntari, no els farà mitjana amb les altres avaluacions
ja aprovades.
En la mesura que la avaluació és contínua, i això significa que el
desenvolupament de tot el curs contribueix en determinar la nota final, els
alumnes que tenguin suspeses les tres avaluacions, si aproven aquest examen
final, la seva qualificació serà 5.
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
La convocatòria extraordinària de setembre consistirà en un examen de tot el
temari de la matèria de Filosofia segons el guió elaborat pel departament i
seguint els materials de l'Aula Virtual, que constitueixen l'itinerari comú de
totxs els professors a tots els grups..
Independentment el professor podrà proposar activitats de reforç, que podran
servir per determinar l'arrodoniment final de la qualificació.
La qualificació de l'avaluació ordinària, multiplicada per 0'1, determinarà
l'arrodoniment, sumant-se a la nota de la convocatòria extraordinària.
PENDENTS
No és el cas.

