Història de la filosofia 2n batxillerat
Els criteris de qualificació
1. Es realitzaran dues proves escrites per avaluació que comptabilitzaren el 80% de la
nota.
2. El 20% restant representarà la nota obtinguda de la realització de les tasques,
comentaris de text, recerques, lectures, activitats comprensives i exposicions.
Per aprovar cada avaluació es farà la mitjana entre les notes dels exàmens realitzats obtenint
així el 80% i sumaren la nota obtinguda de les feines en un 20%.
3. La nota mitjana del mes de maig es farà de la mitjana de les qualificacions obtingudes
en cada una de les avaluacions. Per aprovar el curs la nota resultant ha de ser igual o superior
a cinc punts.

Model d’examen
Cada prova constarà d’un text a comentar i de preguntes teòriques sobre l’autor tractat. Per a
la correcció de les proves es tindrà el compte el què es diu però també el com es diu, ns
inspirem en els criteris d’avaluació aprovat per les proves PAU. Hem de tenir en compta que
l’expressió, l’ortografia, la presentació i el domini d’un vocabulari filosòfic bàsic són valors
importants en una prova escrita.
Mesures de recuperació i d’ampliació
És durà a terme una recuperació per a cada una de les avaluacions, excepte la tercera
avaluació que per motius de temporització quedarà inclosa en un examen final de recuperació
al mes de maig.
Les avaluacions que vagin quedant suspeses al llarg del curs podran recuperar-se en aquest
examen final al mes de maig. L’alumnat que no aprovi l’assignatura en l’avaluació ordinària
haurà d’examinar-se de tots els continguts del curs en la convocatòria extraordinària.
Es donarà l'opció a l’ alumnat que vulgui pujar nota que realitzi 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.

