CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Filosofia
ASSIGNATURA : FILOSOFIA
NIVELL: 4t 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 bitàcola”.
2. Dur a termes les investigacions encomanades tant pel professor com per l’equip al que
pertany.
3. Participar a classe, respectant el torn de paraula i l’opinió dels companys.
4. Saber reconèixer de un text filosòfic les idees més importants i representar´-les a classe.
5. Expressar oralment segons els principis bàsics de la oratòria, erística i retòrica treballats a
classe les teories i situacions vitals estudiades.
6. Escriure evitant les faltes ortogràfiques i mirar de corregir-les.
8. Saber donar una opinió crítica i raonada sobre alguna qüestió.
9. Comportar-se correctament a classe i no interrompre les explicacions dels companys i
professors.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ.
Es realitzaran entre 4 informes d’investigació i 2 representacions escèniques 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 l’actitud a classe i la feina diària.
En aquest sentit:
 l’actitud, el treball a classe i la realització de les tasques individuals seran recollits en els 4
informes d’investigació que hauran de presentar els equips i impliquen un 80% de la nota.
 Les dues representacions escèniques, que visualitzen els resultats del treball realitzar i
mostren la capacitat comunicativa de l’alumne impliquen un 20% de la nota.
 La nota final serà la nota mitjana entre les tres avaluacions. Si la nota final es inferior a 5,
l’alumne podrà presentar-se a un examen escrit 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.
 En la convocatòria extraordinària de setembre, es tindrà en compte un percentatge similar
que al llarg del curs: 60% feina (un treball proposat pel professor o professora de l'àrea) i
un 40% la nota de l'examen escrit.
Les qualificacions de l’ESO 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.
> El 20% de la nota reservada a la prova escènica o escrita:
• Adaptació a la realitat de la teoria investigada.
• Correcció oral (capacitats oratòries, erístiques i retòriques) o escrita (formal i
ortogràfica).
• Capacitat de comunicació i síntesi del pensament.
• Capacitat de concreció visual o escrita.
RECUPERACIONS
Els alumnes han de recuperar els objectius que no han aconseguit superar.
1) Rectificar l’actitud i la col·laboració amb els companys.
2) Rectificar les investigacions 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: 50% feina (les tasques proposades pel professor o professora de
l'àrea) i un 50% la nota de l'examen.
PENDENTS
No és el cas.

