
 

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA:    

PROFESSORAT:  Javier Navarro Vicent -  Cristina  Páez  López 

 

CRITERIS D´AVALUACIÓ- INSTRUMENTS I CRITERIS DE QÜALIFICACIÓ DE : 

- HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA - 2º batxillerat 
- PSICOLOGIA- 2º batxillerat 
- FILOSOFIA – 1ER BATXILLERAT 
- FILOSOFIA- 4º ESO 
- VALORS ÈTICS DE 1ER A 4º ESO 

 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA – 2º BATXILLERAT: 

3. Criteris d’avaluació 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els 
següents: 

Tindrem  en compte  els objectius  generals mínims de l ´etapa baxillerat : 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 
consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així 
com pels drets humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una 
societat justa i equitativa.  

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de manera 
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.  

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 
valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la 
violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones 
per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb atenció especial a les 
persones amb discapacitat.  

d) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per 
a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal. 

 e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si 
s’escau, la llengua cooficial de la seva comunitat autònoma. 

 

 



 

Els Criteris prioritaris d'avaluació 3ª,  fan èmfasi en els corrents filosòfics del s. XX, és a 
dir  FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA  : 

 s. XX :- Explicar la influència de la dialèctica de Hegel , el materialisme històric de Marx 
en el desenrotllament de les idees i els canvis socioculturals de l’edat contemporània.  

-Detectar la influència del vitalisme de Nietzche en el desenrotllament de les idees i els 
canvis socioculturals de l’edat contemporània. 

-Reconéixer la influència de les idees dels principals corrents de pensament del s. XX, 
en el desenrotllament de les idees i els canvis socioculturals de l’edat contemporània i 
la seua influència en la consolidació del  Feminisme  i el corrent de L´Existencialisme : 
Simone de Beauvoir. 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 
 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

 Com a activitats a valorar suggerim : 

1- Realització  d´activitats escrites / dossiers al voltant del contingut teòric de la 
Filosofia de l´autora : Feminisme i Existencialisme. 
 

2-  Treballs power- point com a presentació i síntesi de la filosofia d´altres autors 
( G.W.F.Hegel ,K. Marx, S.Freud ) que han influït  en la filosofia de S. de 
Beauvoir.   

3- Comentaris dels diferents textos de la Introducció de l'obra El Segon sexe. de 
S. de Beauvoir 

4-  Treballs que relacionen l´autor/a en aspectes relevants de la seua vida, temes 
actuals, utilitzant vídeos explicatius, pel.lícules … 

2- 5- Realització  d´activitats escrites / dossiers  de repàs al voltant del contingut 
teòric de la Filosofia clàssica : Sòcrates ,Plató i de la filosofia Contemporània : 
F. Nietzsche. 

 

 

 

 

  

 



Per a valorar aquestes capacitats i coneixements es tindrà també en compte : 

- els exercicis semanals que l’alumne/a haurà de fer en cada nucli temàtic, tant sobre 
el material de treball quotidià com sobre el material complementari . 

- la quantitat i qualitat del seu treball escrit i comentaris de text. 

- Interés de l´alumne/a al voltant del tema que es manifesta en la seua actitud activa i 
crítica i interessada  , ( aclariments  de  qüestions, dubtes ...) 

- l’interès, l’atenció i l’actitud de l’alumne davant l’estudi de la matèria, la qual es 
considerarà negativa sempre que no tinga en compte  les peticions de treball semanal , 
quinzenal.., no aporte o no façà ús adequat del material de treball requerit, no mostre 
cap atenció a les indicacions ,orientacions i suggeriments del professorat. 

 Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que 
hem establert en l’apartat anterior 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors : 
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat almenys un dels autors de la 1 i 2ª 
avaluació, per a que puga fer mitja 

- Si no fóra així realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipo  
comentari de text dels  autors/es que hem donat al llarg del curs.  

- No hi han casos. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

 

 

 



5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs: 
Tenint en compte les especials circumstàncies de confinament en què es desenvolupa 
la 3ª avaluació, valorarem de manera especial les notes de la 1º i 2ª avaluació, que han 
sigut presencials: 
 
L´avaluació final de l´alumnat serà el resultat de la mitjana de la primera i segona 
avaluació, tenint en compte la diagnosi del treball realitzat en la 3ª avaluació.La 
puntuació obtinguda en la 3ª avaluació sempre serà per a pujar la nota final, mai tindrà 
un efecte negatiu. 
 
- La  puntuació de la primera avaluació  es valorarà sobre un 50%,  
- En la segona la puntuació serà  un  50%  
- En la tercera: Millora de la nota final . 
 
 
-Si l´alumne / alumna no entregara cap treball en la 3ªavaluació , puntuaria un 0 en la 
tercera i no se li podria pujar nota. 

--Si l´alumne /a ha realitzat  un abandonament de l assignatura en alguna avaluació o 
té dos avaluacions suspeses  , no podrà superar l´assignatura a final de curs i caldrà 
que es presente a la prova extraordinària de Juliol. 

Recuperació de l´assignatura  durant la 3ª avaluació del curs 2019/2020: 

L´alumnat podrà tindre  dret a la recuperació en especials circumstàncies : 

        -1 Si l´alumne ha treballat diàriament i de manera regular , és a dir ha fet 
comentaris , redaccions, diari de classe, i no ha abandonat l´assignatura . 

      -- 2 Si ha suspés només una avaluació . 

      En estes condicions tractarem de fer una mitja ponderada per a que puga superar 
el curs . 

      Sinó fóra possible , en estes circumstàncies excepcionals,( si sols ha suspés una 
avaluació),  l´alumne realitzarà  diferents  comentaris de text d´un tema , autor , 
problemàtica fonamental del curs.       Enviarem l´examen per classroom i donarem 
una hora per a la realització de la tasca i que l´alumnat  torne a reenviar-lo  al 
professorat. 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 



valorarem que l'alumne haja superat almenys un dels autors de la 1 i 2ª 
avaluació, per a que puga fer mitjana en l´autora que treballem en el 3er 
trimestre i així superar l'assignatura pendent. 

- Si no fóra així , realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipo 
comentari de text dels   autors/es que hem donat al llarg del curs.  

- No hi han casos. 
 

5.2 Convocatòria extraordinària: 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  

les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 

i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 

recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment, ( temes i 

continguts mínims ).Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es 

presentarà a un examen. En el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o 

treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans.Evidentment, en tots dos casos, 

els continguts de la prova s'adeqüen als continguts treballats al llarg del curs. 

 

PSICOLOGIA- 2º BATXILLERAT 
 
 

3. Criteris d’avaluació. 

- Tenint en compte els objectius mínims generals de l´etapa batxillerat als que 
contribueix esta assignatura: 

 b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de manera 
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.  

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 
valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la 
violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones 
per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb atenció especial a les 
persones amb discapacitat. 

d) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per 
a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal.  
e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si s’escau, 
la llengua cooficial de la seva comunitat autònoma.  
f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.  



Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els 
següents: 

1. Descriure què és la personalitat ( Teoria de la Personalitat de S. Freud, A. Maslow, C 
Rogers..), les diverses teories que l’estudien i els factors motivacionals, afectius i 
cognitius necessaris per a la seua adequada evolució, en cada una de les seues fases de 
desenrotllament.  

 2.Analitzar les influències genètiques, mediambientals i culturals sobre les quals es 
construïx la personalitat.  

3. Reconéixer els distints tipus d’afectes, així com l’origen d’alguns trastorns 
emocionals associats a estos.  

4. Analitzar la complexitat del concepte de trastorn mental, identificar alguns dels 
factors genètics, ambientals i evolutius implicats en el seu desenrotllament des de 
diferents perspectives psicopatològiques i descriure els seus mètodes d’estudi.  

5. Psicologia social i de les organitzacions Identificar els processos psicològics de les 
masses i la seua naturalesa, descriure les seues característiques i pautes de 
comportament i argumentar sobre les situacions de vulnerabilitat en què l’individu pot 
perdre el control dels seus actes i sobre les formes d’evitar-les  

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

1-  Realització  d´activitats escrites / dossiers al voltant del contingut teòric 
del temes de la Personalitat ( teories); Motivació i Emoció, Psicologia 
social : trastorns . 

2-  Treballs power- point com a presentació i síntesi dels diferents trastorns 
psicològics de la personalitat , diferents teories d´autors i corrents ( 
psicologia humanista, social )  així com mapes conceptuals  de les 
diferents teories. 

3- Comentaris dels diferents textos del dossier de treball dels curs , que 
segueix el llibre El hombre que confundió a su mujer con un sombrero . O. 
Sacks. 

4-  Treballs que relacionen l´autor/a en aspectes rellevants de la seua vida, 
temes actuals, utilitzant vídeos explicatius, pel.lícules … 

 

 

 Per a valorar aquestes capacitats i coneixements es tindrà també en compte : 



- els exercicis semanals que l’alumne/a haurà de fer en cada nucli temàtic, tant sobre 
el material de treball quotidià com sobre el material complementari . 

- la quantitat i qualitat del seu treball escrit i comentaris de text. 

- Interés de l´alumne/a al voltant del tema que es manifesta en la seua actitud activa i 
crítica i interessada : demanar l´aclaració de  qüestions, dubtes ... 

- - l’interès, l’atenció i l’actitud de l’alumne davant l’estudi de la matèria, la qual es 
considerarà negativa sempre que no tinga en compte  les peticions de treball semanal , 
quinzenal.., no aporte o no façà ús adequat del material de treball requerit, no mostre 
cap atenció a les indicacions orientacions i suggeriments del professorat. 

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que 
hem establert en l’apartat anterior 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 
No hi han casos.     
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts 
treballats al llarg del curs. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

Tenint en compte les especials circumstàncies de confinament en què es desenvolupa 
la  3ª avaluació, valorarem de manera especial les notes de la 1º i 2ª avaluació, que 
han sigut presencials.  

L´avaluació final de l´alumnat serà el resultat de la mitjana de la primera i segona 
avaluació, tenint en compte la diagnosi del treball realitzat en la 3ª avaluació.La 
puntuació obtinguda en la 3ª avaluació sempre serà per a pujar la nota final, mai tindrà 
un efecte negatiu. 
 



- La  puntuació de la primera avaluació  es valorarà sobre un 50%,  
- En la segona la puntuació serà  un  50%  
- En la tercera: Millora de la nota final . 
 
-Si l´alumne / alumna no entregara cap treball en la 3ª avaluació , puntuaria un 0 en la 
tercera i no se li podria pujar nota. 

--Si l´alumne /a ha realitzat  un abandonament de l assignatura en alguna avaluació o 
té dos avaluacions suspeses  , no podrà superar l´assignatura a final de curs i caldrà 
que es presente a la prova extraordinària de Juliol. 

Excepcionalitat : Recuperació de l´assignatura  durant la 3ª avaluació del curs 
2019/2020: 

L´alumnat podrà tindre  dret a la recuperació en especials circumstàncies : 

        -1 Si l´alumne ha treballat diàriament i de manera regular , és a dir ha fet 
comentaris , redaccions, diari de classe, i no ha abandonat l´assignatura . 

      -- 2 Si ha suspés només una avaluació  . 

      En estes condicions tractarem de fer una mitja ponderada per a que puga superar 
el curs . 

- Sinó fóra possible , en estes circumstàncies excepcionals,  l´alumne realitzarà  un 
comentari de text d´un trastorn , autor, problemàtica... Enviarem l´examen per 
classroom i donarem una hora per a la realització de la tasca i que l´alumnat  torne a 
reenviar-lo  al professorat. 

- Es valorarà sempre de manera positiva una actitud activa, interessada i continuada 
respecte dels diferents treballs portats a terme en les tres avaluacions. Una actitud 
negativa o de abandonament del curs suposarà una nota  negativa per a poder superar 
el curs.   

      

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

- No hi han casos. 
 

 

 

5.2 Convocatòria extraordinària 

L’alumne/a que no haja superat la matèria en l’avaluació ordinària de juny podrà 
presentarse a la prova extraordinària, d’acord amb la normativa vigent. 



 

 

 

 

 

FILOSOFIA- 1ER DE BATXILLERAT : 

3. Criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els 
següents: 

Tindrem  en compte  els objectius generals mínims de l ´etapa batxillerat : 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 
consciència cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució espanyola, així 
com pels drets humans, que fomenti la co-responsabilitat en la construcció d’una 
societat justa i equitativa.  

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de manera 
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.  

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 
valorar críticament les desigualtats i discriminacions existents, i en particular la 
violència contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones 
per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb atenció especial a les 
persones amb discapacitat.  

d) Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per 
a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament personal. 

 e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si 
s’escau, la llengua cooficial de la seva comunitat autònoma. 

Els Criteris prioritaris d'avaluació  fan èmfasi en els temes que relacionen a l´Ésser 
humà en la Naturalesa- Cultura i l´aparició i necessitat de la sociabilitat ,moralitat  i 
Política. Els criteris seran d´una banda transversals i d´altra banda faran referència als 
continguts :  

   CRITERIS TRANSVERSALS : 

1. Analitzar, de forma crítica, textos i obres significatives, pertanyents a 

pensadors destacats i reflexionar-hi de forma crítica i dialogada. 

2. Llegir textos de formats diversos utilitzant les estratègies de comprensió 



lectora i escriure textos en diversos formats i suports, cuidant els seus aspectes 

formals, aplicant les normes de correcció ortogràfica i gramatical, i ajustats a les 

propietats textuals de cada tipus i situació comunicativa, per a transmetre de 

forma organitzada els coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

3. Buscar i seleccionar informació en diverses fonts a partir d’una estratègia de 

filtrat i de forma contrastada, i registrar-la de forma cuidadosa o 

emmagatzemant-la en paper o dispositius informàtics i servicis de la xarxa, i 

organitzar la informació obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi 

o presentació dels continguts, citant-ne adequadament la procedència. 

CRITERIS DE CONTINGUT : 

Bloc D´ANTOPOLOGIA: NATURALESA – CULTURA; 

Bloc de POLÍTICA :  AUTORITAT LEGÍTIMA: TEORIES POLÍTIQUES( MORALS ) 

Bloc de LÒGICA : Llengiatge simbòlic i fal.làcies. ( Tema Alternatiu als anteriors) 

4. Explicar les implicacions  filosófiques de la teoria de l´evolució i relacionar le saber 
filosòfic amb el saber científic. 

 5. Identificar els elements constitutius del ser humà ( llenguatge , sociabilitat..) i explicar 
la interacción entre l´element natural i cultural. Aclarir les diferents actituds fron a les 
cultures ( Etnocentrisme, Relativisme Cultural, Interculturalisme..) 

6. Enumerar les principals teories i conceptes filosòfics que han estat en la base de la 
construcció de la idea d’estat, i distingint fonamentalment els conceptes de legalitat i 
legitimitat. 

7.Argumentar sobre el rebuig de prejudicis antrpocèntrics  sobre la necessitat 
d´erradicar actituds d´intolerància , injusticia i exclusió.     

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

1- Realització  d´activitats escrites / dossiers /qüestionaris al  voltant del 
contingut teòric dels temes del bloc d´Antropologia i Política, i Lògica si fóra 
possible.  
 

2- Treballs power- point com a presentació i síntesi de la filosofia d´autors 
representatius dels dos blocs. 

3- Comentaris dels diferents textos al voltant dels problemes filosòfics 
significatius en l´àmbit de  Antropologia i Política  : El ser humà com a ésser 
natural- cultural , social, polític.. 

 
4- Treballs que relacionen l´autor/a en aspectes rellevants de la seua vida, 

temes actuals, utilitzant vídeos explicatius, pel.lícules … 

 Per a valorar aquestes capacitats i coneixements es tindrà també en compte : 

- els exercicis   semanals  que l’alumne/a haurà de fer en cada nucli temàtic, tant sobre 
el material de treball quotidià , com sobre el material complementari ,( recomanable). 

- la quantitat i qualitat del seu treball escrit i comentaris de text. 

- Interés de l´alumne/a al voltant del tema que es manifesta en la seua actitud activa , 
crítica i interessada ( aclariments  de  qüestions, dubtes ...) 

--Interès, l’atenció i l’actitud de l’alumne davant l’estudi de la matèria, la qual es 
considerarà negativa sempre que no tinga en compte  les peticions de treball semanal , 
quinzenal.., no aporte o no façà ús adequat del material de treball requerit, no mostre 
cap atenció a les indicacions ,orientacions i suggeriments del professorat. 

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que 
hem establert en l’apartat anterior 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors : 
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat almenys una avaluació ( 1ª o 2ª), per a 
que puga fer mitjana en els blocs temàtics mínims que treballem en el 3er 
trimestre i així superar l'assignatura durant este curs. 

- Si no fóra així ,l´assignatura estarà suspesa i l´alumne tindrà que realitzar 
l´avaluació extraordinària . 

 



4.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs: 
Tenint en compte les especials circumstàncies de confinament en què es desenvolupa 
la 3ª avaluació, valorarem de manera especial les notes de la 1º i 2ª avaluació, que han 
sigut presencials  
 
L´avaluació final de l´alumnat serà el resultat de la mitjana de la primera i segona 
avaluació, tenint en compte la diagnosi del treball realitzat en la 3ª avaluació.La 
puntuació obtinguda en la 3ª avaluació sempre serà per a pujar la nota final, mai tindrà 
un efecte negatiu. 
 
- La  puntuació de la primera avaluació  es valorarà sobre un 50%,  
- En la segona la puntuació serà  un  50%  
- En la tercera: Millora de la nota final . 
 
-Si l´alumne / alumna no entregara cap treball en la 3ªavaluació , puntuaria un 0 en la 
tercera i no se li podria pujar nota. 

-Si l´alumne /a ha realitzat  un abandonament de l ´assignatura en alguna avaluació  o 
té dos avaluacions suspeses , no podrà superar l´assignatura a final de curs i quedarà 
pendent per a la prova extraordinària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Excepcionalitat : Recuperació de l´assignatura  durant la 3ª avaluació del curs 
2019/2020: 

L´alumnat podrà tindre  dret a la recuperació en especials circumstàncies : 

        -1 Si l´alumne ha treballat diàriament i de manera regular , és a dir ha fet 
comentaris , activitats escrites, redaccions, comentaris de dilemes ...( durant les 3 
avaluacions) 

      - 2 Si ha suspés només una avaluació. 

   - En estes condicions tractarem de fer una mitja ponderada per a que puga superar el 
curs . 

       - Sinó fóra possible , en estes circumstàncies excepcionals,  l´alumne realitzarà  
diferents  comentaris de text d´un tema , autor , problemàtica fonamental del curs. 

     

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: valorarem que l'alumne haja superat almenys una de les avaluacions , 
per a que puga fer mitjana en el treball del  3er trimestre i així superar 
l'assignatura pendent. 

- Si no fóra així ,realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipo 
comentari de text de  diferents temes i autors/es que hem donat al llarg del 
curs.  

- No hi han casos. 
 

FILOSOFIA 4º ESO: 

3. Criteris d’avaluació. 

Per a establir els criteris d´avaluació d´esta 3ª avaluació tindrem  en compte  els 
objectius generals de l´etapa  mínims relacionats en la nostra assignatura  de l ´etapa 
ESO ,que volen contribuir a desenvolupar en l´alumnat unes capacitats que els 
permeten : 

a) Conéixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el 

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors 

comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la 

ciutadania democràtica.  

b) Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en 

equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de 

l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.  



c) Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i 

social. 

 d) Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de 
drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar 
els estereotips i qualsevol discriminació. 

 e) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 
seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol 
tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

 f) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a 
adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el 
camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

 h) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el 
sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, 
prendre decisions i assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat 
de superar les dificultats.  

i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per 
escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com 
a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni 
cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de 
totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en 
el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdós llengües 

Els Criteris prioritaris d'avaluació  fan èmfasi en els temes que relacionen : 

0-Reconéixer l’especificitat i importància del saber racional, en general, i 

filosòfic en particular, en tant que saber de comprensió i interpretació de 

la realitat, i identificar la dimensió teòrica i pràctica de la filosofia, els 

objectius, les característiques, les disciplines, els mètodes i les funcions. 

1–Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i utilitzar-la 

correctament en activitats orals i escrites; elaborar de forma col·laborativa 

un glossari de termes filosòfics i crear i editar continguts digitals, fent servir 

aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web . 

2-Contextualitzar històricament i culturalment les problemàtiques 

pròpies de la filosofia a partir d’informacions  obtingudes en diverses 

fonts, de l’anàlisi de documents escrits o audiovisuals, o l’estudi de casos. 

3--Analitzar de forma crítica, fragments de textos significatius i breus sobre 

l’origen de la filosofia, i identificar les problemàtiques i les solucions 

exposades. 

4 -  Relacionar els problemes filosòfics  analitzats  amb altres intents de 



comprensió de la realitat, com ara el científic, el teològic, el poètic, les 

savieses orientals, etc. 

5- Explicar, des d’un enfocament metafísic, els principals problemes que 

planteja la realitat i comparar les explicacions científiques sobre l’univers. 

6-Explicar algunes teories filosòfiques occidentals sobre el ser humà i 

expressar l'opinió que s'hi té de forma reflexiva i dialogada.     

7-Argumentar, de forma escrita i oral, sobre la importància d'entendre's 

a si mateix i a la realitat que l’envolta, per a la construcció de la pròpia 

identitat, utilitzant tot tipus d´instruments : textos, dilemes morals…  a 

partir dels quals  tindran que argumentar des de les diferentes teories  

treballades a classe. 

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

1-Realització  d´activitats escrites / dossiers /qüestionaris , dilemes  al  voltant del 
contingut teòric dels temes del bloc d´Antropologia , , Ètica  ( Temes de” El Mal, 
la Vida, El llenguatge”) i també el repàs dels temes inicials al voltant de Què és la 
Filosofia ?: problemes i autors . 

2-Treballs power- point com a presentació i síntesi de la filosofia d´autors 
representatius dels diferents temes . 

3- Comentaris dels diferents textos- dilemes , al voltant dels problemes filosòfics 
significatius en l´àmbit de  Antropologia , filosofia analítica, metafísica  : El ser 
humà com a ésser natural- cultural , social, polític.i els problemes filosòfics 
que suposen. 
 

4- Treballs que relacionen l´autor/a en aspectes rellevants de la seua vida, 
temes actuals, utilitzant vídeos explicatius, pel.lícules … 

 

 Per a valorar aquestes capacitats i coneixements es tindrà també en compte : 

- els exercicis   semanals  que l’alumne/a haurà de fer en cada nucli temàtic, tant sobre 
el material de treball quotidià , com sobre el material complementari ,( recomanable). 

- la quantitat i qualitat del seu treball escrit i comentaris de text. 



- Interés de l´alumne/a al voltant del tema que es manifesta en la seua actitud activa , 
crítica i interessada ( aclariments  de  qüestions, dubtes ...) 

--Interès, l’atenció i l’actitud de l’alumne davant l’estudi de la matèria, la qual es 
considerarà negativa sempre que no tinga en compte  les peticions de treball semanal , 
quinzenal.., no aporte o no façà ús adequat del material de treball requerit, no mostre 
cap atenció a les indicacions ,orientacions i suggeriments del professorat. 

Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que 
hem establert en l’apartat anterior 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors : 
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat almenys una avaluació ( 1ª o 2ª), per a 
que puga fer mitja en els blocs temàtics mínims que treballem en el 3er 
trimestre i així superar l'assignatura durant este curs. 

-  Si no fóra així realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipus :  
Redacció o treball al voltant d´un problema ètic actual o d´uns dels temes 
tractats en classe durant el curs.  

 
- No hi han casos. 

 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

 

 

 

 

 



5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs: 
Tenint en compte les especials circumstàncies de confinament en què es desenvolupa 
la 3ª avaluació, valorarem de manera especial les notes de la 1º i 2ª avaluació, que han 
sigut presencials  
 
L´avaluació final de l´alumnat serà el resultat de la mitjana de la primera i segona 
avaluació, tenint en compte la diagnosi del treball realitzat en la 3ª avaluació. 
La puntuació obtinguda en la 3ª avaluació sempre serà per a pujar la nota final, mai 
tindrà un efecte negatiu. 
 
- La  puntuació de la primera avaluació  es valorarà sobre un 50%,  
- En la segona la puntuació serà  un  50%  
- En la tercera: Millora de la nota final . 
 
-Si l´alumne / alumna no entregara cap treball en la 3ªavaluació , puntuaria un 0 en la 
tercera i no se li podria pujar nota. 
 
Excepcionalitat  
Recuperació de l´assignatura  durant la 3ª avaluació del curs 2019/2020: 

L´alumnat podrà tindre  dret a la recuperació en especials circumstàncies : 

        -1 Si l´alumne ha treballat diàriament i de manera regular , és a dir ha fet 
comentaris , redaccions, diari de classe, i no ha abandonat l´assignatura .( en les tres 
avaluacions ) 

         -2  Si recupera les  avaluacions  suspeses ( 1ª i 2ª ) mitjançant treballs –dossiers 
d´activitats .                         

    Enviarem el treball per classroom i donarem un termini per a la presentació dels 
treballs. 

       - En estes condicions tractarem de fer una mitja ponderada per a que puga superar 
el curs .     

     

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat almenys una de les avaluacions , per a que 
puga fer mitjana en el treball del  3er trimestre i així superar l'assignatura 
pendent. 



- Si no fóra així ,realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipo 
comentari de text de  diferents temes i autors/es que hem donat al llarg del 
curs.  

- No hi han casos. 
 
 

5.2 Convocatòria extraordinària: 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment, ( temes i 
continguts mínims ). 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

 

 

 

 

 

 

VALORS ÈTICS ( 1ER, 2º, 3ER , 4º ESO): 

3. Criteris d’avaluació. 

 Per a establir els criteris d´avaluació d´esta 3ª avaluació tindrem  en compte  els 
objectius generals de l´etapa  mínims relacionats en la nostra assignatura  de l ´etapa 
ESO ,que volen contribuir a desenvolupar en l´alumnat unes capacitats que els 
permeten : 

a) Conèixer, assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el 

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a valors 

comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a l’exercici de la 

ciutadania democràtica.  



b) Adquirir, desenrotllar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en 

equip com a condició necessària per a una realització eficaç dels processos de 

l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.  

c) Fomentar actituds que afavorisquen la convivència en els àmbits escolar, familiar i 

social. 

 d) Valorar i respectar, com un principi essencial de la nostra Constitució, la igualtat de 
drets i oportunitats de totes les persones, amb independència del seu sexe, i rebutjar 
els estereotips i qualsevol discriminació. 

 e) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 
seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol 
tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

 f) Desenrotllar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a 
adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el 
camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

 h) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el 
sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, 
prendre decisions i assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb la finalitat 
de superar les dificultats.  

i) Comprendre i expressar amb correcció textos i missatges complexos, oralment i per 
escrit, en valencià i en castellà. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com 
a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i com a part fonamental del seu patrimoni 
cultural, així com les possibilitats comunicatives del castellà com a llengua comuna de 
totes les espanyoles i els espanyols i d’idioma internacional. Iniciar-se, així mateix, en 
el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura d’ambdós llengües 

Els Criteris prioritaris d'avaluació  fan èmfasi en els temes que relacionen als individus 
com a éssers socials que conviuen i que han desenvolupat diferents societats i cultures 
complexes, així com la necessitat i protecció dels Drets Humans. 

Criteris d´avaluació 1er de l ´Eso: 

1-Identificar i argumentar raonadament les accions correctes i incorrectes a partir de la 
consciència moral. 

2-Entendre la importància de l’elaboració d’una escala pròpia de valors a partir de l’ús 
de la raó i la llibertat per a la construcció de la identitat. 

3-Valorar la presa de decisions personal segons els fins perseguits i acceptar les 
conseqüències dels propis actes. 

4-Emprar la conducta assertiva i les aptituds socials necessàries per posar en pràctica 

unes relacions interperso nals més justes i enriquidores. 



5-Entendre les característiques principals del funcionament de la democràcia i de la 
Constitució espanyola d’acord amb l’organització de la societat per a la bona 
convivència. 

6-Valorar i reflexionar sobre la Declaració Universal dels Drets Humans des de la 

perspectiva de la dignitat humana. 

7-Comprendre les conseqüències positives i negatives de l’evolució científica i 

tècnica en el desenvolupament de la vida social. 

 
8-Identificar els perills d’un mal ús de la tecnologia i fer èmfasi en la dependència i 

l’aïllament de l’individu davant els altres. 

 

Criteris d´avaluació de 2º eso – Valors ètics: 

1-Aportar evidències sobre l’origen convencional del dret i la diferència entre legalitat i 

legitimitat a través d’exemples literaris, audiovisuals, o a través de la creació 

d’històries en què el punt de partida siga la d’un grup de persones en una situació 

absent de normes 

 2-Analitzar situacions de la vida real en què l’absència d’implicació i participació de la 

ciutadania ha generat discriminació o pèrdua de drets legítims que tota democràcia ha 

de protegir 

3- Identificar a través de notícies, situacions reals o estudi de casos la vulneració dels 

drets legítims de les minories (ètniques, religioses, sexuals, etc.) realitzant tasques o 

projectes individuals o col·lectius que promoguen la seua defensa.Història de la 

Declaració de Drets Humans.  

4-Buscar i seleccionar informació en diverses fonts de forma contrastada, registrant-la 

de forma detallada o emmagatzemant-la digitalment i organitzar la informació 

obtinguda per mitjà de diversos procediments de síntesi o presentació dels continguts; 

per a ampliar els seus coneixements i elaborar textos de l’àmbit personal, acadèmic, 

social o professional i del nivell educatiu, citant adequadament la seua procedència.. 

5-Comprendre les conseqüències positives i negatives de l’evolució científica i 

tècnica en el desenvolupament de la vida social. 

 
6-Identificar els perills d’un mal ús de la tecnologia i fer èmfasi en la dependència i 

l’aïllament de l’individu davant els altres. 

 

 

 



 

 

 

 

Criteris d´avaluació de 3er eso – Valors ètics:. 

1-Utilitzar l´assertivitat i les habilitats socials per a assumer valors I virtuts ètiques per 
al desenvolupament d´una vida social justa I respectuosa en els drets humans. 

2-. Els valors ètics i la seua relació amb la ciència i la tecnologia  

3- Analitzar a partir del visionat d’una pel·lícula, documentals o lectura de notícies, 
amb l’ajuda d’una guia, les implicacions ètiques del progrés cientificotècnic i 
argumentar sobre la no-neutralitat valorativa de la investigació científica  

4-Resoldre dilemes morals plantejats a partir dels nous descobriments científics 
argumentant les decisions per les quals s’opta.  

5- Analitzar el grau de dependència de les noves tecnologies en la vida quotidiana a 
través de l’estudi de casos i realitzar tasques o projectes que alerten dels riscos del seu 
ús indiscriminat. 

6- Reconéixer a partir de pel·lícules, documentals i notícies les amenaces que per al 
medi ambient, la vida i la defensa dels drets humans té l’aplicació no reflexiva i 
indiscriminada de l’avanç cientificotecnològic. - 

7- Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i 

proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i 

interés durant el seu desenrotllament i actuar amb flexibilitat buscant solucions 

alternatives.   

8-Identificar els perills d’un mal ús de la tecnologia , i fer èmfasi en la dependència i 

l’aïllament de l’individu davant els altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Criteris d´avaluació de 4º eso – Valors ètics: 

Bloc 4: La justícia i la política: democràcia i ciutadania global  

1-Analitzar, partint de situacions reals, l’impacte dels mitjans de comunicació massiva 

en la formació de l’opinió pública i argumentar sobre la necessitat o no d’una regulació 

ètica i jurídica en relació amb el seu ús. Autoritat i autoritarismes .  

2- Analitzar i comprendre determinades situacions històriques que van suposar una 

inervenció de l´Estat eliminant drets individuals , reflexionant sobre les mateixes. ( 

genocidis) 

3-Argumentar sobre el deure de l’Estat i la necessitat de participació ciutadana per a 

refermar, a través de processos democràtics, el respecte i defensa dels drets humans 

davant dels riscos de deshumanització i destrucció del planeta com a possibles 

conseqüències del fenomen de la globalització.  

4--Comprendre les conseqüències positives i negatives de l’evolució científica i 

tècnica en el desenvolupament de la vida social( reflexió ética ). 

 
5-Identificar els perills d’un mal ús de la tecnologia , i fer èmfasi en la dependència i 

l’aïllament de l’individu davant els altres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs: 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

1- Realització  d´activitats escrites / dossiers al voltant del contingut teòric dels 
temes de La Democràcia i els drets humans ,  la Ciència- Tècnica i  Ètica ( 1er, 2º 
, 3er, eso ), Autoritat i Autoritarisme  : Genocidis ;  Ciència , tècnica i  valors ( 4º 
eso) 
 



2-  Treballs power- point com a presentació i síntesi dels temes tractat en esta 3ª 
avaluació, sobre autors /es , problemes acutals relacionats en l´ètica . 
 

3- Treballs que relacionen problemes ètics actuals  en aspectes rellevants de la 
seua vida, utilitzant vídeos explicatius, pel.lícules … 

 Per a valorar aquestes capacitats i coneixements es tindrà també en compte : 

- els exercicis semanals que l’alumne/a haurà de fer en cada tema , tant sobre el 
material de treball quotidià com sobre el material complementari .( recomanable) 

- la quantitat i qualitat del seu treball escrit i comentaris de text. 

- Interés de l´alumne/a al voltant del tema que es manifesta en la seua actitud activa i 
crítica i interessada : demanar l´aclaració de  qüestions, dubtes ... 

--Interès, l’atenció i l’actitud de l’alumne davant l’estudi de la matèria, la qual es 
considerarà negativa sempre que no tinga en compte  les peticions de treball semanal , 
quinzenal.., no aporte o no façà ús adequat del material de treball requerit, no mostre 
cap atenció a les indicacions ,orientacions i suggeriments del professorat.….. 

 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que 
hem establert en l’apartat anterior 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors : 
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat  la 1 i 2ª avaluació del següent curs, i així 
aprovarà l´assignatura pendent .  

- Si no fóra així realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipus :  
Redacció o treball al voltant d´un problema ètic actual o d´uns dels temes 
tractats en classe durant el curs.  

 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per 
Aules o altres mitjans. 



Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs: 
 
Tenint en compte les especials circumstàncies de confinament en què es desenvolupa 
la 3ª avaluació, valorarem de manera especial les notes de la 1º i 2ª avaluació, que han 
sigut presencials . 
 
L´avaluació final de l´alumnat serà el resultat de la mitjana de la primera i segona 
avaluació, tenint en compte la diagnosi del treball realitzat en la 3ª avaluació.La 
puntuació obtinguda en la 3ª avaluació sempre serà per a pujar la nota final, mai tindrà 
un efecte negatiu. 
 
- La  puntuació de la primera avaluació  es valorarà sobre un 50%,  
- En la segona la puntuació serà  un  50%  
- En la tercera: Millora de la nota final . 
 
-Si l´alumne / alumna no entregara cap treball en la 3ªavaluació , puntuaria un 0 en la 
tercera i no se li podria pujar nota. 
 
Recuperació de l´assignatura  durant la 3ª avaluació del curs 2019/2020: 

L´alumnat podrà tindre  dret a la recuperació en especials circumstàncies : 

        -1 Si l´alumne ha treballat diàriament i de manera regular , és a dir ha fet 
comentaris , redaccions, diari de classe, i no ha abandonat l´assignatura .( en les tres 
avaluacions ) 

         -2  Si recupera les  avaluacions  suspeses  mitjançant treballs –dossiers d´activitats 
.                         

    Enviarem el treball per classroom i donarem un termini per a la presentació dels 
treballs. 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  
 

- En este cas i tenint en compte les especials condicions de treball en el estat 
d'alarma: 
valorarem que l'alumne haja superat  la 1 i 2ª avaluació del següent curs, i així 
aprovarà l´assignatura pendent .  

- Si no fóra així realitzarem una prova escrita a partir d´un examen tipus :  
Redacció o treball al voltant d´un problema ètic actual o d´uns dels temes 
tractats en classe durant el curs.  



 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  
les  proves extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació 
i també se’ls indicarà quines tasques hauran de realitzar per a una correcta 
recuperació, en funció de les circumstàncies que es donen en eixe moment, ( temes i 
continguts mínims ). 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En 
el cas que no es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es podrà realitzar 
per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s'adeqüen als continguts 
treballats al llarg del curs. 

 

                            ---------------------------------------------------------------- 
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