Filosofia 1r batxillerat
Els criteris de qualificació
La qualificació d’aquesta matèria es durà a terme seguint els següents criteris:
Es realitzaran al menys dues proves escrites en cada avaluació. Les proves escrites tindran
diversos tipus d'exercicis (comentari de text, preguntes a desenvolupar, taules, vertader o fals,
definicions, terminologia etc.). Per a la correcció de les proves escrites es tindran en compte:
el nivell dels continguts, la claredat explicativa, la correcció en el llenguatge i en l'ús de la
terminologia, la capacitat de reflexió i la coherència.
La mitjana aritmètica dels resultats de les dues proves significarà un 80% de la nota final de
l’avaluació. El 20% restant es puntuarà en base a l'actitud de l'alumne i l'avaluació continuada
(exercicis i comentaris, recerques, exposicions i participació a classe, debats i plans de
discussió).
Per aprovar l’avaluació s’ha d’obtenir una nota igual o superior a un 5.
Treballs d’ampliació i mesures de recuperació:
Es dona l'opció als alumnes que vulguin pujar nota que realitzin un treball optatiu, pactat
prèviament amb la professora, que puntuarà fins a un 10% més en la nota final d'avaluació.
Ens referim a activitats com una lectura guiada, ampliació, recerca i exposició sobre algun
aspecte relacionat amb el temari, etc.
Cada avaluació és independent de les altres. Les avaluacions són recuperables en conjunt amb
un examen per a cada avaluació. La nota final de l'assignatura és la mitjana aritmètica de les
tres avaluacions, arrodonida al sencer superior. Per a recuperar les avaluacions que es tenguin
suspeses, es durà a terme una prova escrita de recuperació durant les avaluacions següents,
excepte la recuperació de la tercera avaluació que hi serà dins un examen final al mes de juny
per raons de temporització.
Les avaluacions que quedin suspeses durant el curs podran recuperar-se en un examen final al
mes de juny. En cas de suspendre aquest examen, l’alumne/a haurà de recuperar l’assignatura
en la convocatòria extraordinària de setembre de tots els continguts del curs.
Filosofia de primer com assignatura pendent
S’hauran d’avaluar, també, els/les alumnes que tenguin pendent la filosofia de 1r de batxiller i
que ja es trobin a 2n de batxiller. L’avaluació de l’assignatura de filosofia per als i les alumnes
pendents constarà d’una prova escrita amb preguntes de temari de la matèria. Tota la
informació que fa referència a aquesta prova de recuperació la tendran els alumnes durant el
curs. Les dades d’avaluació d’aquests alumnes s'informaran als alumnes interessats tan aviat
com es sàpiguen.

