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1. VALORS ÈTICS 
D’acord amb que s’estableix en el decret 85/2015 la matèria Valors Ètics pretén promoure la reflexió ètica com 
a activitat fonamental i pròpia de l'ésser humà, a partir de la qual orientem la nostra conducta i les relacions 
interpersonals. Per això, l’objectiu principal de la matèria és que l’alumnat arribe a sentir-se artífexs de la seua 
pròpia persona, de la societat en la qual viuen així com del món que els agradaria construir.  
Per avaluar l’assignatura de Valors Ètics es valorarà l’actitud positiva de l’alumnat cap a l’assignatura, la 
realització diària de les tasques encomanades, la correcta presentació dels treballs, la participació a classe i la 
col·laboració amb la resta de companys. 
Les proves escrites versaran sobre els objectius desenvolupats en cada tema tractat a l’aula. En aquestes proves 
es valorarà la capacitat de síntesis, de relacionar conceptes de l'alumne, el plantejament, el desenvolupament 
i la discussió dels resultats. D’altra banda també es valorarà el comportament de l’alumnat amb la resta dels 
companys i amb el professorat. Ja que, com diu el decret 85/2015 un dels objectius de al matèria es promoure 
una actitud responsable amb la seua pròpia vida i el seu entorn social i natural.  
Per avaluar a l’alumnat s'utilitzaran els següents instruments: 

• L'observació directa de l’alumne a classe (treball, actitud i comportament).  
• La realització d’exercicis d’aplicació. 
• La participació, habilitat i aprenentatge a les activitats  
• La presentació d'exercicis i llibretes. 
• Les intervencions orals. 

 

Criteris de qualificació en Valors Ètics 
 

La nota de l’avaluació serà la suma dels següents percentatges: 
Actitud Exercicis,  exposicions i altres proves objectives 

40% (20% comportament + interès) 
(20% participació + assistència) 

60% 
 

 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat.  

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, 
excepte per a paraules noves o tècniques.  

• L'alumne/a podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o 
superior al 10%  

 

La nota de final de curs serà el resultat de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions.  
Aprovaran aquells alumnes que arriben com a mínim a un 5. Així mateix, les notes s'aproximaran de la manera 
següent: per sota de 5, quan hi haja decimals, el professor decidirà si aproxima la nota a l'alça o a la baixa. És a 
dir, un 4'9 serà un 4 o un 5 segons decideixi el professor, talment un 4'2, 4'3... Per damunt de 5, quan hi haja 
decimals, les notes s'aproximaran a l'alça quan falten almenys 4 dècimes per al número immediatament 
superior a què pertany el decimal. Per exemple, si tenim un resultat de 5'6, caldrà posar 6. Si, en canvi, tenim 
un 5'5 o inferior posarem 5. 

. En el cas dels programes especials PMAR i PR4 l’alumnat amb la matèria de valors ètics pendent del curs 

anterior, no haurà de fer recuperació de la matèria; quedant aquesta aprovada en cas de superar-se la del curs 
actual. 

Propostes per protocol COVID-19 

Degut a la situació pandèmica actual ens hem vist en la necessitat d’adoptar una sèrie de mesures que en cas 
de necessitat es duran a terme: 

Mentre la situació ho permeta es garantirà la presencialitat al centre respectant les mesures de seguretat. Tots 
els materials, recursos i activitats necessaris estaran penjades a la plataforma AULES i es podran consultar en 
tot moment. En classe mostrarem la plataforma i indicarem on es troben els recursos  i com utilitzar-los per a 



l’assoliment dels continguts de la matèria. D’aquesta manera, en cas de confinament, la transició tindrà el 
mínim impacte possible. 

En cas de suspensió de classes presencials degut al confinament, s’impartiran les classes seguint la metodologia 
Online, a través la plataforma AULES com a eina fonamental. La metodologia emprada consistirà en l’entrega 
periòdica d’activitats on es valorarà el compliment del termini d’entrega i l’interès mostrat (el percentatge 
reservat a l’actitud).  

 

Criteris de qualificació COVID 

 
Si, degut a la situació que estem vivint actualment, l’ensenyament ja no es presencial i cal que el fem a 
distància, canviarien els percentatges, sent els següents: 

 

• Treballs o activitats ……………………………………………. 60% 

• Actitud (si entrega totes les activitats) ………………...40% 
 
 
Serà requisit indispensable per superar la matèria, haver entregat més del 75% de les tasques encomanades  
.



 

2. FILOSOFIA 4º ESO 
La matèria de Filosofia persegueix com a objectiu principal la comprensió per part de l'alumnat de si mateix i 
del seu món, dotant-li per a això d'eines cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric l'alumnat 
coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les 
grans qüestions. En la seua dimensió pràctica la matèria dota als alumnes i alumnes d'una actitud crítica que 
ajuda a no admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades,  el saber pensar, raonar i 
argumentar amb fonament, coherència i de manera autònoma, l'habilitat discursiva per a dialogar i convèncer 
evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a destriar entre l'evident i l'arbitrari, el substancial i 
l'accidental, la gestió creativa de les seues capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom. La 
fórmula kantiana “atreveix-te a saber”  és potser l'expressió més precisa de la tendència filosòfica a la crítica de 
prejudicis i idees dominants majoritàriament acceptades. La filosofia com saber crític permet comprendre a 
l'alumnat que les seues idees preconcebudes i, en general, que la tradició han de ser analitzades com a dades 
la veritat de les quals no pot donar-se per suposada. 
Per avaluar l’assignatura de Filosofia de 4 de la ESO es valorarà l’actitud positiva de l’alumnat cap a l’assignatura, 
la realització diària de les tasques encomanades, la correcta presentació dels treballs, la participació a classe, la 
col·laboració amb la resta de companys i la realització de la prova escrita individuals per que es farà per 
avaluació 
Les proves escrites versaran sobre els objectius desenvolupats en cada tema tractat a l’aula. En aquestes proves 
es valorarà la capacitat de síntesis, de relacionar conceptes de l'alumne, el plantejament, el desenvolupament, 
la discussió dels resultats, així com la demostració de que entén la qüestió filosòfica que s’està tractant. D’altra 
banda també es valorarà el comportament de l’alumnat amb la resta dels companys i amb el professorat. Ja 
que, com diu el decret 85/2015 un dels objectius de al matèria es promoure una actitud responsable amb la 
seua pròpia vida i el seu entorn social i natural.  
 
Per avaluar a l’alumnat s'utilitzaran els següents instruments: 
• L'observació directa de l’alumne/a a classe (treball, actitud i comportament). 
• La realització d’exercicis d’aplicació.  
• La participació, habilitat i aprenentatge a les pràctiques de laboratori.  
• La presentació d'exercicis, llibretes i memòries de pràctiques de laboratori.  
• Les intervencions orals, planificades o no, a càrrec de l'alumne.  
• Les proves escrites que s'estableixen per a cada període d'avaluació.  
 

Criteris de qualificació Filosofia 4 ESO 
 

La qualificació respondrà als percentatges següents: 
40 % probes objectives (examen o treball) 
20 % control de lectura 
30% comentaris, dissertacions, treballs 
10% actitud 

 
La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens  siga d'aprovat.  

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, 
excepte per a paraules noves o tècniques.  

• L'alumne/a podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o 
superior al 10%  

 
 
La nota de final de curs serà el resultat de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Aprovaran aquells 
alumnes que arriben com a mínim a un 5. Així mateix, les notes s'aproximaran de la manera següent: per 
sota de 5, quan hi haja decimals, el professor/a decidirà si aproxima la nota a l'alça o a la baixa. És a dir, 
un 4'9 serà un 4 o un 5 segons decideixi el professor/a, talment un 4'2, 4'3... Per damunt de 5, quan hi haja 
decimals, les notes s'aproximaran a l'alça quan falten almenys 4 dècimes per al número immediatament 



superior a què pertanye el decimal. Per exemple, si tenim un resultat de 5'6, caldrà posar 6. Si, en canvi, 
tenim un 5'5 o inferior posarem 5. 
 

Criteris de qualificació COVID 
 
 
Si, degut a la situació que estem vivint actualment, l’ensenyament ja no es presencial i cal que el fem a 
distància, canviarien els percentatges, sent els següents: 

 

• Proves escrites o test……………………………………….……60% 

• Treballs  o  activitats  ………………………………………….30% 

• Actitud (si entrega totes les activitats) …………………..10% 
 
Serà requisit indispensable per poder presentar-se a la prova escrita o el test, haver entregat més del 
75% de les tasques encomanades pel professor/a. A més a més, hi haurà una nota mínima en la prova escrita 
o test, aquesta serà d’un 4. Si l’alumne/a obté menys d’un 4 es considerarà suspès.



 

3. FILOSOFIA. 1º batxillerat 
La matèria de Filosofia persegueix com a objectiu principal la comprensió per part de l'alumnat de si mateix i 
del seu món, dotant-li per a això d'eines cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric l'alumnat 
coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta a les 
grans qüestions. En la seua dimensió pràctica la matèria dota als alumnes i alumnes d'una actitud crítica que 
ajuda a no admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades, el saber pensar, raonar i 
argumentar amb fonament, coherència i de manera autònoma, l'habilitat discursiva per a dialogar i convèncer 
evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a destriar entre l'evident i l'arbitrari, el substanc ial i 
l'accidental, la gestió creativa de les seues capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom. La 
fórmula kantiana “atreveix-te a saber”  és potser l'expressió més precisa de la tendència filosòfica a la crítica de 
prejudicis i idees dominants majoritàriament acceptades. La filosofia com saber crític permet comprendre a 
l'alumnat que les seues idees preconcebudes i, en general, que la tradició han de ser analitzades com a dades 
la veritat de les quals no pot donar-se per suposada. 
Per avaluar l’assignatura de Filosofia es valorarà l’actitud positiva de l’alumnat cap a l’assignatura, la realització 
diària de les tasques encomanades, la correcta presentació dels treballs, la participació a classe, la col·laboració 
amb la resta de companys i la realització de la prova escrita individuals per que es farà per avaluació 
Les proves escrites versaran sobre els objectius desenvolupats en cada tema tractat a l’aula. En aquestes proves 
es valorarà la capacitat de síntesis, de relacionar conceptes de l'alumne, el plantejament, el desenvolupament, 
la discussió dels resultats, així com la demostració de que entén la qüestió filosòfica que s’està tractant.  
 
 
 

La qualificació es farà de la manera següent: 
 

La nota dels continguts queda distribuïda de la manera següent: 
- Lectures obligatòries:10% 
- Dissertació filosòfica + Activitats:15% 
- Examen:70% 
- Actitud: 5 % 
La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat.  

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, 
excepte per a paraules noves o tècniques.  

• L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o 
superior al 10%. 
 

Criteris de qualificació COVID 

Si, degut a la situació que estem vivint actualment, l’ensenyament ja no es presencial i cal que el fem a 
distància, canviarien els percentatges, sent els següents: 

 

• Proves escrites o test……………………………………….……70% 

• Exercicis o activitats ……… …………………………………....20% 

• Actitud (si entrega totes les activitats) ………………….10% 
 

Serà requisit indispensable per poder presentar-se a la prova escrita o el test, haver entregat més del 
75% de les tasques encomanades pel professor/a. A més a més, hi haurà una nota mínima en la prova escrita 
o test, aquesta serà d’un 4. Si l’alumne/a obté menys d’un 4 es considerarà suspès.



 

4. HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA. 2º BATXILLERAT 
La matèria de  Historia de la Filosofia persegueix com a objectiu principal la comprensió per part de l'alumnat 
de si mateix i del seu món, dotant-li per a això d'eines cognitives tant teòriques com pràctiques. En el pla teòric 
l'alumnat coneixerà els grans interrogants, els conceptes especialitzats i les teories que intenten donar resposta 
a les grans qüestions. En la seua dimensió pràctica la matèria dota als  i les alumnes d'una actitud crítica que 
ajuda a no admetre idees que no han sigut rigorosament analitzades i evidenciades, el saber pensar, raonar i 
argumentar amb fonament, coherència i de manera autònoma, l'habilitat discursiva per a dialogar i convèncer 
evitant el pensament únic i dogmàtic, la capacitat per a destriar entre l'evident i l'arbitrari, el substancial i 
l'accidental, la gestió creativa de les seues capacitats estètiques o el raonament moral i polític autònom. La 
fórmula kantiana “atreveix-te a saber” és potser l'expressió més precisa de la tendència filosòfica a la crítica de 
prejudicis i idees dominants majoritàriament acceptades. La filosofia com saber crític permet comprendre a 
l'alumnat que les seues idees preconcebudes i, en general, que la tradició han de ser analitzades com a dades 
la veritat de les quals no pot donar-se per suposada. 
Per avaluar l’assignatura d’Història de la Filosofia es valorarà l’actitud positiva de l’alumnat cap a l’assignatura, 
la realització diària de les tasques encomanades, la correcta presentació dels treballs, la participació a classe, la 
col·laboració amb la resta de companys i la realització de la prova escrita individuals per que es farà per 
avaluació 
Les proves escrites versaran sobre els objectius desenvolupats en cada tema tractat a l’aula. En aquestes proves 
es valorarà la capacitat de síntesis, de relacionar conceptes de l'alumne, el plantejament, el desenvolupament, 
la discussió dels resultats, així com la demostració de que entén la qüestió filosòfica que s’està tractant.  

 

La qualificació es farà de la manera següent: 
 

L’avaluació de cada trimestre es farà a partir d'un examen final que valdrà fins un màxim d'un 70% de la 
nota, i que serà del mateix format que el de les proves EBAU. El 30% restant s’obtindrà de les dissertacions, 
exposicions, breus treballs, activitats i comentaris que l’alumnat haurà de realitzar pel seu compte. Així 
mateix, el professor/a es reserva el dret de canviar aquests percentatges si ho considera pertinent previ 
avís a l’alumnat. 

La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat.  

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, 
excepte per a paraules noves o tècniques.  

• L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o 
superior al 10%  

La nota de final de curs serà el resultat de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Aprovaran aquells 
alumnes que arriben com a mínim a un 5. Així mateix, les notes s'aproximaran de la manera següent: per sota 
de 5, quan hi haja decimals, el professor/a decidirà si aproxima la nota a l'alça o a la baixa. És a dir, un 4'9 
serà un 4 o un 5 segons decideixi el professor/a, talment un 4'2, 4'3... Per damunt de 5, quan hi haja decimals, 
les notes s'aproximaran a l'alça quan falten almenys 4 dècimes per al número immediatament superior a què 
pertany el decimal. Per exemple, si tenim un resultat de 5'6, caldrà posar 6. Si, en canvi, tenim un 5'5 o inferior 
posarem 5. 

 
Dit això, pel que fa als exàmens: 

 
-   Cada examen constarà d’un text i quatre qüestions: els referent fonamental de les dos primeres serà el Text i 
el de les dos últimes el camp temàtic delimitat en relació al pensament de l’autor. 

- El text serà un fragment de les lectures prefixades dels filòsofs apuntats més amunt: Plató, Descartes, 
Nietzsche i Simone de Beauvoir. 

- La primera qüestió serà del tipus: “Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura 
argumentativa o expositiva desenvolupada per l’autor”(2punts). 

- La segona qüestió serà del tipus: “Defineix el(s) terme(s) relacionats.....,partint de la informació oferta pel 
text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor”(2punts). 

- La tercera qüestió serà una redacció (dissertació) sobre un tema de la filosofia de l’autor del text (5 punts). 



-La quarta qüestió serà del tipus: “comenta breument qualsevol aspecte del pensament de l’autor del text 
que jutges important en algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs, amb fets 
històrics rellevants (especialment si són coetanis de l’autor o tenen relació amb la seua vida) o amb 
trets significatius del món contemporani” (1punt). 

La nota final de cada trimestre, doncs, la determinarà l'examen final amb la puntuació exposada, a banda 
dels altres procediments que es demanen detallats més amunt si és el cas. La nota final del curs serà la 
mitjana aritmètica de les tres avaluacions. 
 

Criteris de qualificació COVID 

Si, degut a la situació que estem vivint actualment, l’ensenyament ja no es presencial i cal que el fem a 
distància, canviarien els percentatges, sent els següents: 

 

• Proves escrites o test……………………………………….……70% 

• Exercicis per entregar ……… ………………………………….20% 

• Actitud (si entrega totes les activitats) ………………….10% 
 

Serà requisit indispensable per poder presentar-se a la prova escrita o el test, haver entregat més del 
75% de les tasques encomanades pel professor. A més a més, hi haurà una nota mínima en la prova escrita 
o test, aquesta serà d’un 4. Si l’alumne/a obté menys d’un 4 es considerarà suspès.



 
 
 

5. PSICOLOGIA. 2º BATXILLERAT 
La Psicologia, com a branca del saber, té com a objectius bàsics conèixer els processos i etapes principals del 
desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat, els fonaments 
biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques, la dimensió social i antropològica de l'ésser 
humà considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana i 
els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions. Tot això des del reconeixement 
dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractaments psicològics en diferents àmbits aplicats de la 
Psicologia, els diferents dissenys d'investigació, els procediments de formulació i contrastació d'hipòtesi i la 
interpretació dels resultats. L'objectiu és arribar a descobrir els diferents camps d'aplicació de la Psicologia i 
tindre els coneixements necessaris per a incidir i promoure la qualitat de vida en els individus, grups, comunitats 
i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínica i salut, treball i organitzacions, i comunitari. 
Per avaluar l’assignatura de Psicologia es valorarà l’actitud positiva de l’alumnat cap a l’assignatura, la 
realització diària de les tasques encomanades, la correcta presentació dels treballs, la participació a classe, la 
col·laboració amb la resta de companys i la realització de la prova escrita individuals per que es farà per 
avaluació 
Les proves escrites versaran sobre els objectius desenvolupats en cada tema tractat a l’aula. En aquestes proves 
es valorarà la capacitat de síntesis, de relacionar conceptes de l'alumne/a, el plantejament, el desenvolupament 
i la discussió dels resultats. 
 
 
 
Per avaluar als alumnes s'utilitzaran els següents instruments: 
• L'observació directa de l’alumne/a a classe (treball, actitud i comportament). 
• La realització d’exercicis d’aplicació.  
• La participació, habilitat i aprenentatge a les pràctiques de laboratori.  
• La presentació d'exercicis, llibretes i memòries de pràctiques de laboratori.  
• Les intervencions orals, planificades o no, a càrrec de l'alumne. 
• Les proves escrites que s'estableixen per a cada període d'avaluació.  
 

Criteris de qualificació psicologia 
 

Així les coses, la qualificació es farà de la manera següent: 
 

Treball: 50% 
Exàmens: 30 % de la nota final 
Treball en classe: 20 % de la nota final 

 
La realització de les activitats i/o treballs és obligatòria i per tant condició imprescindible per aprovar 
l'assignatura. La no realització implicarà el suspès malgrat que la qualificació dels exàmens siga d'aprovat.  

• Les faltes d'ortografia es penalitzaran amb 0,05 punts, fins a 1 punt, en qualsevol examen i treball, 
excepte per a paraules noves o tècniques.  

• L'alumne podrà perdre el dret a l'avaluació contínua si el nombre de faltes sense justificar és igual o 
superior al 10%  

La nota de final de curs serà el resultat de la mitjana aritmètica de les 3 avaluacions. Aprovaran aquells 
alumnes que arriben com a mínim a un 5. Així mateix, les notes s'aproximaran de la manera següent: per sota 
de 5, quan hi haja decimals, el professor/a decidirà si aproxima la nota a l'alça o a la baixa. És a dir, un 4'9 
serà un 4 o un 5 segons decideixi el professor/a, talment un 4'2, 4'3... Per damunt de 5, quan hi haja decimals, 
les notes s'aproximaran a l'alça quan falten almenys 4 dècimes per al número immediatament superior a què 
pertany el decimal. Per exemple, si tenim un resultat de 5'6, caldrà posar 6. Si, en canvi, tenim un 5'5 o inferior 
posarem 5. 

 



Criteris de qualificació COVID 

Si, degut a la situació que estem vivint actualment, l’ensenyament ja no es presencial i cal que el fem a 
distància, canviarien els percentatges, sent els següents: 

 

• Proves escrites o test……………………………………….……70% 

• Exercicis per entregar ……… ………………………………….20% 

• Actitud (si entrega totes les activitats) ………………….10% 

 

Serà requisit indispensable per poder presentar-se a la prova escrita o el test, haver entregat més del 
75% de les tasques encomanades pel professor. A més a més, hi haurà una nota mínima en la prova escrita 
o test, aquesta serà d’un 4. Si l’alumne/a obté menys d’un 4 es considerarà suspès.



 
 

6. Propostes per protocol COVID-19 

Degut a la situació pandèmica actual ens hem vist en la necessitat d’adoptar una sèrie de mesures que en 
cas de necessitat es duran a terme: 

Mentre la situació ho permeta es garantirà la presencialitat al centre respectant les mesures de seguretat. 
Tots els materials, recursos i activitats necessaris estaran penjades a la plataforma AULES i es podran 
consultar en tot moment. En classe mostrarem la plataforma i indicarem on es troben els recursos  i com 
utilitzar-los per a l’assoliment dels continguts de la matèria. D’aquesta manera, en cas de confinament, la 
transició tindrà el mínim impacte possible. 

En cas de suspensió de classes presencials degut al confinament, s’impartiran les classes seguint la 
metodologia Online, a través la plataforma AULES com a eina fonamental. La metodologia emprada 
consistirà en l’entrega periòdica d’activitats on es valorarà el compliment del termini d’entrega i l’interès 
mostrat (el percentatge reservat a l’actitud).  
 


