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CRITERIS AVALUACIÓ

CURS 18/19

Departament

FILOSOFIA

Assignatura

Filosofia

Nivell

4t d'ESO

MATERIAL

No es fa servir llibre de text sinó un dossier de fotocòpies que adquireixen els alumnes a consergeria.

AVALUACIÓ DURANT EL CURS
Què s'avaluarà i com

% damunt la nota

Procediments i actituds: es valoraran les tasques encomanades pel
professor (que rebran una ponderació numèrica segons la seva
dificultat); la puntualitat en l'entrega d'activitats; la participació en els
diàlegs i debats; el respecte dels torns de paraula; el treball a classe
i a casa; la feina en grups; dur el material i tenir el quadern complet i
ordenat.

40%

Conceptes: es realitzaran dues proves per trimestre. La nota mínima
de la mitja dels exàmens realitzats ha de ser d'un 4 per poder fer
mitjana amb la part de procediments i actituds.

60%

Obtenció de la qualificació final de juny
La nota final de curs correspon a la mitjana de les tres avaluacions (nota amb decimals), sempre que estiguin dues
avaluacions aprovades i que la mitjana sigui de 5 o més. En cas de no aprovar a finals de juny, s'oferirà una nova oportunitat
de recuperar els continguts suspesos. 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.
AVALUACIÓ EXTRAORDINARIA (setembre)

Què s'avaluarà i com
Prova escrita on entraran tots els temes que s'hagin fet durant el
curs.

% damunt la nota
100%

REMARQUES
Distribució dels continguts per avaluacions:
PRIMERA AVALUACIÓ:
Unitat 1: Què és la filosofia?
Unitat 2: Què és l'ésser humà?

SEGONA AVALUACIÓ:
Unitat 3: L'ésser humà com a ésser social i cultural.
Unitat 4: El problema de la veritat i del coneixement.
TERCERA AVALUACIÓ:
Unitat 5: Realitat i metafísica.
Unitat 6: L'ésser humà com a ésser lliure i creatiu.
En cas que un alumne suspengui per la part dels conceptes una avaluació, el professor oferirà una prova de recuperació
d'aquesta part dins l'avaluació següent. En el cas de suspendre per no presentar les tasques, el professor donarà a l'alumne
una nova oportunitat de fer-ho per recuperar el trimestre. En aquest cas la nota màxima de les tasques només podrà ser un 5.
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