
Criteris de qualificació i recuperació: Valors Ètics 

Els alumnes seran avaluats en cada avaluació amb un 50% a partir de l´actitud en l´aula. Si 
aquesta és adequada (es presta atenció en les classes, no n´hi han comportaments que impliquen 
una  alteració  del  desenvolupament  normal  de  les  classes,  es  realitzen  les  actividades 
encomanades pel professor o professora tant en l´aula com a casa, etc.), l´alumne o alumna serà 
qualificat de manera positiva en aquest apartat.

La resta de la nota de cada avaluació (50%) es traurà a partir de les diverses activitats o treballs 
proposats pel professor o professora de cada grup referides als continguts i estàndars 
d´aprenentatge  tractats  en  cadascú  dels  períodes  lectius  del  curs.  La  qualificació  ponderada 
obtinguda en  les  activitats  i  treballs  d´aquest  apartat  de la  nota  es  sumarà  a  la  qualificació 
obtinguda pel alumne o alumna en l´apartat anterior. 

L´avaluació de l´alumnat en cadascuna de les evaluacions seguirà en tots els cursos de 
l´assignatura els següents percentatges:

50 % de la nota (CSC / SIEE)

20 %
Correcte  comportament  en  l´aula  (tant  com 
respecte al professor o professora com als i les 
companys i companyes de classe), respecte del 
torn de paraula, etc.

Qualsevol  tipus  de  comportament  que 
implique  la  interrupció  del  normal 
desenvolupament de les classes supondrá 
la pèrdua d´aquest percentatge de la nota

10,00% Asistència,  puntualitat,  interés per l´asignatura, 
entrega d´activitats i treballs dins dels terminis 
establerts  pel  professor  o  professora, 
participació en les activitats i debats de classe, 
etc. 

Un  20%  de  faltes  injustificades  en  les 
classes presencials, bé en una avaluació o 
bé al llarg del curs suposará suspendre 
l´avaluació  o  l´assignatura  completa 
respectivament i, per tant, l´alumne haurà 
de recuperar eixa avaluació o bé tot el curs 
(en el nostre cas, 2 classes per avaluació).

20 %
Realització  de  les  tasques  o  exercicis 
encomanades pel  professor en classe o a  casa 
tant individuals com en grup  i lliurament dins 
dels terminis previstos.

No  fer  les  tasques  encomanades  pel 
professor  o  no  presentar-les  dins  dels 
terminis  establerts  suposará  perdre  el 
percentatge de nota d´aquest apartat.

50 % de la nota (CAA / CCLI  / CD)

Respecte a aquest percentatge de la nota, correspon a cada professor o professora establir les activitats o 
treballs a avaluar en cada període lectiu, d´acord amb els continguts i estandars d´aprenentatge 
assenyalats en apartats anteriors. El pes percentual d´aquestes activitats o treballs en la nota de
 l´avaluació atendrà al nombre d´activitats o treballs fets per l´alumnat així com a l´extensió i 

complexitat del mateixos, tractant d´establir o conservar una proporcionalitat el més objectiva possible.

Nota de l´avaluació

La nota de cada avaluació es farà sumant tots els percentatges dels apartats especificats anteriorment. No 
n´hi hauràn recuperacions al llarg del curs. 

Nota final del curs

La nota final del curs serà la nota mitjana de les tres avaluacions. Per a aprovar l´assignatura l´alumne o  
alumna ha de tindre una nota no inferior a 5. 
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Recuperació de l´assignatura

Els  alumnes  i  alumnas  que  no  hagen  superat  l´assignatura  hauran  de  presentar-se  a  la  prova 
extraordinària  de  final  de  curs.  En aquest  cas,  els  alumnes i  alumnas hauran de  superar  una prova  
objectiva per escrit o bé presentar aquells treballs o activitats que l´indique el professor o professora de 
l´assignatura  per  a  poder  superar  el  curs.  En  aquestes  proves,  treballs  o  activitats  es  recolliran  els  
continguts mínims de l´assignatura impartits durant el curs. 

Respecte  a  les  mesures  referides  al  Covid-19,  aquest  Departament  seguirà  les  instruccions  de 
Conselleria i farà aquelles modificacions pertinents en la metodologia, objectius o percentatges de 
la nota anteriorment establerts en aquesta programació.
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Criteris de qualificació i recuperació: Filosofia 4r ESO 

La qualificació per trimestre i global es farà d'acord amb els següents criteris i percentatges:

10,00% Intervencions i actitud En  aquest  apartat  s'inclouen:  les  participacions  voluntàries;  l'actitud 

cap  als  companys  i  la  matèria;  l'ús  correcte  dels  recursos  ;  la 

puntualitat i, en general, el correcte comportament a l'aula. També es 

valorarà  la  tasca  diària  i  personal  en  el  quadern  de  classe.  El 

manteniment  del  diari  personal  d'aprenentatge  (quadern  de 

classe) es obligatori i imprescindible per a que es valore la resta 

d'apartats. 

20,00% Treballs cooperatius

(expressió  oral  i 

escrita)

En aquest apartat es valoraràn, seguint les rúbriques corresponents : 

la  participació  efectiva  en  les  tasques  de  grup;  la  colaboració  i  el 

respecte; la disposició i el compliment dins del temps assignat de les 

tasques; la correcta realizació dels treballs. 

20,00% Treballs individuals 

(expressió  oral  i 

escrita)

En aquest apartat es valoraràn, seguint les rúbriques corresponents: 

les tasques encomanades de manera individual; el compliment dins del 

temps assignat de les tasques i la correcta realizació dels treballs. 

10,00% Llibreta  de  classe 

(exercicis)

En aquest  apartat  es valoraràn la correcta  realització dels  exercicis 

proposats a l’aula i la realització efectiva de totes aquelles pràctiques 

rellevants per al correcte desenvolupament de l’assignatura.

40,00% Probes  objectives  o 

per escrit 

Es podrán fer probes per escrit per a comprobar els coneixements de 

l'alumne respecte a les matèries impartides en classe. 

- Expresió oral. En aquest apartat es valoraràn, seguint les rúbriques corresponents: les intervencions en clase 

dins d'una tarea (exposicions orals, vídeos, audios, etc); l' expresió oral adequada en un context educatiu. 

- Expresió  escrita.  En aquest  apartat  es  valoraràn,  seguint  les  rúbriques  corresponents:  les  produccions 

escrites dins d'una tarea (redaccions, resums, artícles, cartells, etc) tant en papel com en xarxa o mitjançant 

l'ordinador; la correcta expresió lingüística en qualsevol de les llengües oficials.

Els  anteriors  apartats  (expressió  oral  i  expressió  escrita)  es  consideraran  dins  dels 

apartats tant de treballs cooperatius com de treballs individuals

Aquest percentatges es podran reformular per part del professor o professora de 

l´assignatura en funció de les necessitats de l´alumnat o de les circunstàncies del curs de forma que el 

percentatge  de  un  apartat  es  podrà sumar  a  un altre  si  no s´han pogut  fer  algunes de les  tasques 

resenyades en algun dels apartats anteriorment esmentats. 
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Nota de l´avaluació

La nota de cada avaluació es farà sumant tots els percentatges dels apartats especificats anteriorment.  
No n´hi hauran recuperacions al llarg del curs. 

Nota final del curs

La nota final del curs serà la nota mitjana de les tres avaluacions.  Per a aprobar l´assignatura l´alumne o 
alumna ha de tindre una nota no inferior a 5. 

Recuperació de l´assignatura

Els  alumnes  i  alumnas  que  no  hagen  superat  l´assignatura  hauran  de  presentar-se  a  la  prova 
extraordinària  de  final  de  curs.  En aquest  cas,  els  alumnes i  alumnas hauran de  superar  una prova  
objectiva per escrit o bé presentar aquells treballs o activitats que l´indique el professor o professora de 
l´assignatura  per  a  poder  superar  el  curs.  En  aquestes  proves,  treballs  o  activitats  es  recolliran  els  
continguts mínims de l´assignatura impartits durant el curs. 

Respecte  a  les  mesures  referides  al  Covid-19,  aquest  Departament  seguirà  les  instruccions  de 

Conselleria i farà aquelles modificacions pertinents en la metodologia, objectius o percentatges de 

la nota anteriorment establerts en aquesta programació.
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Criteris de qualificació i recuperació: Filosofia 1r BATX

90,00%
Proves objectives per escrit. Es farà, com a mínim, una 
d´aquestes  proves  per  evaluació.  Si  es  fan més  d´una,  s´aplicarà  a  la 
mitjana de les proves realitzades aquest percentatge.

Qualsevol intent de copia o evidència de copia detectada pel professorat 
en aquestes proves objectives per escrit, suposará suspendre l´avaluación. 

En cas d’inassistència a una prova, l’alumne haurà de presentar a la 
major brevetat una certificació mèdica justificativa. En cas contrari, no 
tindrà dret a realitzar, en dies immediatament posteriors, la prova prevista 
el dia de la seva abscència, i seran avaluats en les posteriors proves de 
recuperació.

10,00%
Activitats realitzades per l´alumnat a classe o com a deures  (activitats 
que  fan  referència  al  temari,  com  resums,  dissertacions,  lectures, 
qüestions, apunts, etc.)  i que han d´entregarse el dia i hora indicades pel 
professor o professora de l´assignatura. No es recolliran activitats fora 
d´aquest termini d´entrega.

L’assistència és obligatòria. L’assistència  i l’actitud negativa mantinguda en les classes 

(comportament incorrecte, falta d´interès, interrupcions o actituds que molesten als 

companys,etc.) podrà rebaixar la nota fins a un 10%.  

Nota de l´avaluació

La nota de cada avaluació es farà sumant tots els percentatges dels apartats especificats 

anteriorment. No es farà arrodoniment a l´alça dels decimals obtinguts per l´alumne o 

alumna en la nota de cada avaluació. No n´hi hauran recuperacions al llarg del curs.

Nota final del curs

La nota final de l´assignatura es farà fent mitjana de les notes de les tres avaluacions. En  

aquest cas, es farà la mitjana amb les notes obtingudes pels alumnes amb els decimals que  

no es van contar anteriorment en cada avaluació.  No es farà mitjana de les avaluaciones  

amb una nota inferior a 4 (que serà necessari recuperar).  Per obtindre la qualificació final 

igual o superior a suficient caldrà, almenys, aprovar dues de les tres avaluacions i que la 

nota mitjana siga igual o superior a 5. A més, per a aprovar el curs caldrà haver entregat  

totes les activitats.
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Recuperació de l´assignatura

A. Recuperació  de  les  avaluacions  suspeses  al  llarg  del  curs.  Els  alumnes  que  no 

assoleixin els continguts de l´assignatura tindran oportunitat de fer una recuperació  al final 

de curs en una prova per escrit. En aquesta prova, els alumnes i alumnas podran examinar-

se d´aquella part o aquelles parts del curs que tingan suspeses. Per a traure la nota mitjana,  

les recuperacions aprovades conten només amb un valor màxim de 5.

B. Pujada de nota. Aquells alumnes que desitjen pujar nota en alguna de les avaluacions 

aprovades al llarg del curs tindran oportunitat de fer-lo en un examen al final del curs. En 

aquest cas, la nota definitiva de l´avaluació objecte de l´examen serà la nota obtinguda en 

aquest últim examen. Els alumnes i alumnas que desitjen presentar-se a esta prova hauran 

de  noticar-ho  al  professor  o  professora  de  l´assignatura  amb  anterioritat  a  la  seua 

realització.

C. Prova extraordinària de juliol. Els alumnes i alumnas podran recuperar la totalitat de 

l´assignatura  en  la  prova  extraordinaria  de  juliol.  Els  continguts  per  a  aquesta prova 

extraordinària corresponen  als  temes  del  llibre  de  text  i  els  apunts  i  fotocòpies  que 

s'hagen donat al llarg del curs.

Nota: En les proves escrites (o exàmens) es valoraran, a més dels continguts, els següents aspectes:

● Adequació pregunta – resposta

● Correcció formal i ortogràfica

● Capacitat de síntesi

● Capacitat de definició

● Capacitat d´argumentació i raonament

● Exposició clara i ordenada                        
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Criterios de calificación y recuperación: Psicología 2n BAT 
Los porcentajes de la nota de cada evaluación serán los siguientes:

50,00% Se  realizarán  dos  pruebas  por  evaluación  que  tendrán  un 
carácter teórico-práctico y de aplicación de lo expuesto en 
clase.

30,00% Registro diario del alumno en su recogida y gestión de datos.

20,00% Participación y actitud recogidos en el diario del profesor

Nota de la evaluación

La nota de cada evaluación se hará sumando los porcentajes anteriormente 
indicados en la tabla.

Nota final

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se deberá 
aprobar con un cinco de nota media.

Recuperación de la asignatura

Se realizará una prueba de recuperación al final del curso para aquellos 
alumnos que no hayan superado los objetivos establecidos en la programa-
ción. No habrá recuperaciones a lo largo del curso.

Independientemente de que se trate de un examen, de un trabajo complementario o de una intervención en el 
aula, el alumno ha de tener en cuenta que los siguientes ítems siempre son evaluables y se reflejarán en cual -
quier calificación

a. Adecuación pregunta/respuesta
A) Asimilación comprensiva de los contenidos.
B) Corrección gramatical y ortográfica.
C) Capacidad de definición.
D) Capacidad de análisis y de síntesis.
E) Capacidad de argumentación y razonamiento crítico. 
F) Demostrar que se dominan los procedimientos del comentario de texto y la redacción filosófica o 
disertación.
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Criteris de qualificació i recuperació: Història de la Filosofia 2n BATX

Els percentatges de la nota en Història de la Filosofia quedan de la següent manera:

100 % Proves objectives per escrit seguint el model PAU anteriorment esmentat. 
Es farà una prova d’aquestes característiques per autor i avaluació.

Qualsevol intent de copia o evidència de copia detectada pel professorat 
en aquestes proves objectives per escrit, suposará suspendre l´avaluación. 

En cas d’inassistència a una prova,  l’alumne haurà de presentar a la 
major brevetat  una certificació mèdica justificativa. En cas contrari,  no 
tindrà dret a realitzar, en dies immediatament posteriors, la prova prevista 
el dia de la seva abscència, i seran avaluats en les posteriors proves de 
recuperació.

L’assistència és obligatòria. L’assistència  i l’actitud negativa mantinguda en les classes 

(comportament incorrecte, falta d´interès, interrupcions o actituds que molesten als 

companys,etc.) podrà rebaixar la nota fins a un 10%.  

Nota de l’avaluació

La nota de cada avaluació serà la nota de la prova model PAU referida al autor donat en 

cada avaluació.  No es farà arrodoniment a l´alça dels decimals obtinguts per l´alumne o 

alumna en la nota de cada avaluació. No n´hi hauran recuperacions al llarg del curs.

Nota final del curs

La nota final serà la media aritmètica de la qualificació obtinguda en les tres avaluacions. 

En aquest cas, es farà la mitjana amb les notes obtingudes pels alumnes amb els decimals 

que no es van contar anteriorment en cada avaluació.  Per a superar l’assignatura caldrà  

complir el seguients requisits:

                     A. No tindre una qualificació inferior a 4 en ninguna de les avaluacions i         

autors impartits.

                     B. La nota mitjana obtinguda haurà de ser de 5 com a mínim per a que se 

puga donar per superada l’assignatura. 

Recuperació de l’assignatura

Si  no  es  donen  les  dos  condicions  anteriormente  esmentades  en  el  quadre  anterior, 
l’alumne o alumna podrà recuperar l’assignatura en la prova extraordinària que es farà a 
juny. Aquesta prova per escrit tindrà la mateixa estructura que l’examen model PAU i, per  
tant, constará de dues opciones (autors) a triar una. La nota final de l’alumne o alumna  
seria en aquest cas la mitjana aritmètica d’aquesta prova amb la del autor o autors que ja  
havia superat. 
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Pujar nota de l’assignatura

Els  alumnes  i  alumnas  que  hajan  complit  els  criteris  especificats  per  a  superar 
l’assignatura  abans  de  la  setmana  d’examens  finals,  podran  presentar-se  al  simulacre 
PAU de manera voluntària per a pujar la seua nota final. Aquesta prova constarà de dos 
opcions a triar  una. Si  la seua qualificación en aquesta prova es inferior a 5, no verà  
reduida la seua nota mitjana del curs. Si la nota és superior a 5, la seua nota mitjana pujarà  
0,5  dècimes  per  cada  punt  obtingut  en  eixa  prova  de  simulacre  PAU.  Els  alumnes  i  
alumnas que desitjen presentar-se a la prova anteriorment esmentada, hauran de notificar-
ho al professor o professora de l’assignatura amb anterioritat a la seua realització.
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