
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BATXILLERATO

Es realitzarà un examen o dos per autor estudiat, dels quals es farà, en el seu

cas la mitjana aritmètica. Aquest apartat suposarà el 90% de la qualificació

final. L'examen ha d'aconseguir una nota igual o superior a 5 en una escala de

0 a 10. Si no s'aconseguira aquesta nota, la qualificació final serà d'insuficient.

Realització de redaccions filosòfiques, on es valorarà la capacitat de l'alumnat

per a sintetitzar la informació; la capacitat per a relacionar el problema tractat

amb  altres  autors;  quant  a  la  qualitat  de  la  redacció,  es  valorarà:  l'estil

d'escriptura, la capacitat argumentativa i la seua claredat expositiva i l'ús del

vocabulari específic. En general, es valorarà ací la realització de les tasques

encomanades.  Aquestes  tasques  estaran  íntimament  relacionades  amb  les

qüestions de l'examen, és a dir, seran pràctiques d'aquestes qüestions. També

es valorarà la participació de l'alumne en qüestions que planteja el professor

com a ampliació del contingut i que algun alumne voluntàriament es presta a

investigar i exposar davant els seus companys. Aquestes activitats poden pujar

fins a un punt (10%) la nota final del trimestre.

La nota final  de l'assignatura eixirà de la mitjana de les qualificacions dels

autors tractats en el curs sempre que tots estiguen aprovats. L'alumne també

pot resultar aprovat si té un autor suspés amb quatre o més de quatre i la nota

mitjana li dona aprovat. En cas contrari, és a dir, en el cas que l'alumne tinga

més d'un autor suspés o tan sols un autor amb una nota inferior a quatre,

haurà de realitzar les recuperacions oportunes.

S'ha  d'advertir  als  alumnes  que  les  faltes  d'assistència  injustificades

continuades podran baixar la nota final del trimestre fins a 1 punt.

Els  alumnoes  que  tinguen  suspesa  la  assignatura  de  Filosofia  de  1º  de

batxillerat  es  ficarà  en  contacte  amb el  Cap  de  Departament  per  a  que  li

cominique la forma de recuperar la assignatura d’acdord a les directrius del

Departament. 


