CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT: Filosofia
ASSIGNATURA : Psicologia
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.
La metodologia d'avaluació variarà segons el tipus d'aprenentatge exigit
en distints moments del procés, tal com serà diversa la metodologia de les
classes:
 Proves objectives de resposta tancada.
 Proves escrites amb preguntes obertes per a desenvolupar.
 Comentaris de texts, d'articles i films relacionats amb la temàtica de
cada bloc.
 Elaboració i exposició de presentacions al grup.
 Elaboració de resums i esquemes.
NOTA D'AVALUACIÓ
En la primera i segona avaluació sortirà al butlletí el número enter de la nota
obtinguda, sense tenir en compte o valorar els decimals, que només es
tindran en compte per a la mitjana de final de curs. La nota final de curs serà
el resultat de fer la mitja de les tres avaluacions. Aquesta nota s’arrodonirà a
l’alça a partir de un decimal igual o superior a 5 sempre i quan la mitja
percentual de les qualificacions d’esforç i dedicació a l’assignatura i
exposicions sigui igual o superior a 5.

RECUPERACIONS
Els alumnes amb una nota inferior a 5 podran presentar-se a una recuperació
global de l’assignatura en la segona setmana de concentrats de juny. Aquesta
prova escrita tindrà la mateixa estructura que la realitzada en la tercera
avaluació i farà mitja amb les mitges dels percentatges d’esforç i dedicació i
exposicions seguint els criteris percentuals de la tercera avaluació (10% esforç
i dedicació; 20% exposicions i 70% prova escrita de recuperació de juny). Per
arrodonir la nota es seguirà el mateix procediment que s’ha descrit en el
paràgraf anterior.
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
A la convocatòria extraordinària de setembre els alumnes s'hauran d'examinar
de tota l'assignatura, en una prova que tindrà la mateixa estructura que la del
tercer trimestre. Per arrodonir la nota es seguirà el mateix procediment que
s’ha descrit en el primer paràgraf d’aquesta secció.
PENDENTS
No és el cas.

Qualificació per avaluacions
TRIMESTRE 1
10% Esforç i dedicació
20%
Activitats pràctiques
70% Prova escrita

Ítems a qualificar
Participació i interacció en les activitats proposades al grup per al trimestre, actitud receptiva i entrega decent de les tasques
encomanades, sobretot de les lectures proposades per a cada bloc.
Es faran dues activitats pràctiques que poden ser exposicions orals, treballs d'investigació, comentaris, ressenyes,.... Cada activitat
valdrà un 10% de la nota del trimestre.
Es faran dos proves escrites. La primera a mitjans del trimestre i valdrà un 30% repartits a parts iguals entre una part tipus test i un
altre part que consistirà en un exercici a desenvolupar la comprensió de la teoria examinada.
La segona prova escrita es farà en la data establerta per cap d’estudis en la setmana d’exàmens concentrats i valdrà un 40%.
D’aquest percentatge un 30% estarà repartit a parts iguals entre una part tipus test i un altre part que consistirà en un exercici a
desenvolupar la comprensió de la teoria examinada. El 10% restant avaluarà la comprensió d’un text sobre psicologia relacionat amb
qualsevol contingut del trimestre per mitjà de la tècnica de comentari de text.

TRIMESTRE 2
10% Esforç i dedicació
20%
Activitats pràctiques
70% Prova escrita

Ítems a qualificar
Participació i interacció en les activitats proposades al grup per al trimestre, actitud receptiva i entrega decent de les tasques.
Es faran dues activitats pràctiques que poden ser exposicions orals, treballs d'investigació, comentaris, ressenyes,.... Cada activitat
valdrà un 10% de la nota del trimestre.
Es faran dos proves escrites. La primera a mitjans del trimestre i valdrà un 30% repartits a parts iguals entre una part tipus test i un
altre part que consistirà en un exercici a desenvolupar la comprensió de la teoria examinada.
La segona prova escrita es farà en la data establerta per cap d’estudis en la setmana d’exàmens concentrats i valdrà un 40%.
D’aquest percentatge un 30% estarà repartit a parts iguals entre una part tipus test i un altre part que consistirà en un exercici a
desenvolupar la comprensió de la teoria examinada. El 10% restant avaluarà la comprensió d’un text sobre psicologia relacionat amb
qualsevol contingut del trimestre per mitjà de la tècnica de comentari de text.

TRIMESTRE 3
10% Esforç i dedicació
20%
Activitat pràctica
70% Prova escrita

Ítems a qualificar
Participació i interacció en les activitats proposades al grup per al trimestre, actitud receptiva i entrega decent de les tasques.
Es farà una activitat pràctica que podrà ser una exposició oral, treball d'investigació, comentari, ressenya.... que valdrà el 20% de la
nota del trimestre.
Es farà una única prova escrita donada la curta durada del trimestre. Aquesta prova es farà en la data establerta per cap d’estudis en
la primera setmana d’exàmens concentrats i avaluarà el bloc 6. D’aquest percentatge un 60% estarà repartit a parts iguals entre una
part tipus test i un altre part que consistirà en un exercici a desenvolupar la comprensió de la teoria examinada. El 10% restant
avaluarà la comprensió d’un text sobre psicologia per mitjà de la tècnica de comentari de text.

