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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

FILOSOFIA

Assignatura

Filosofia

Nivell

1r de Batxillerat

MATERIAL
No es fa servir llibre de text. S'utilitza el moodle on l'alumnat té tots els apunts i activitats diverses. a més del material fotocopiat que el professor/a els pugui donar.
AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com
Feina diària a casa i a classe.
Actitud
- Mitjançant o tasques que s'hauran de lliurar directament al professor, o bé mitjançant un quadern de
classe el qual també s'haurà de lliurar al professor si aquest ho troba adient.
-Les tasques tenen caràcter obligatori mentre no s'especifiqui el contrari.
- Les tasques rebran una qualificació numèrica i ponderaran segons la seva dificultat.
- Es tindrà en compte la puntualitat en el lliurament de les tasques (el professor es reserva el dret de no
recollir tasques lliurades fora de termini).
- Es valorarà la capacitat de l’alumne per autocorregir les activitats.
- Es valorarà l’actitud, l’atenció, puntualitat a classe i en el lliurament de les feines, la participació a classe,
i l’interès de l’alumne.

% damunt la nota

20%

Proves escrites
Es farà un mínim de dues proves escrites per avaluació, que faran mitjana.
Si un alumne no es presenta a una prova sense causa justificada (amb el justificant corresponent) la seva
qualificació serà 0.

80%

Nota avaluació
La nota de l’avaluació serà la mitjana ponderada dels exàmens, les activitats i l'actitud.
L'avaluació està aprovada quan la mitjana de l'avaluació (exàmens i activitats i actitud) és igual o superior a
5.
Al bolletí apareixerà una nota sense decimals. Els decimals es conserven per la nota de final de curs.

100%

Obtenció de la qualificació final de juny
La nota de final de curs correspon a la mitjana de les tres avaluacions (nota amb decimals) sempre que estiguin dues avaluacions aprovades. Si un
alumne té dues avaluacions suspeses directament farà una recuperació global de tot el curs, i la nota de juny serà la nota d'aquesta recuperació final.
Si la valoració de l’actitud i la progressió de l'alumne al llarg del curs ha estat positiva es podrà arrodonir a l'alça la nota final.
Com es recuperaran les avaluacions?
Durant l’avaluació següent es realitzarà una prova de recuperació on els alumnes s’examinaran dels continguts suspesos. Si un alumne té dues
avaluacions suspeses directament farà una recuperació global a juny on s'examinarà de tots els continguts del curs.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)
Què s'avaluarà i com
Prova escrita
Es farà una prova escrita de tots els continguts del curs.
REMARQUES

MD020415

Criteris d'avaluació

% damunt la nota
100%

