
 

 

 

 

 

Matèria: Filosofia Nivell: 1er Batxillerat Curs 2020-2021 

Departament: Ciències 
Socials 

Professora: Sònia Domínguez Domínguez 

 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

       
 
 
● Es faran dos exàmens per trimestre, el primer dels quals serà de 55 minuts a l’aula i 

un altre de 1,5 hores coincidint amb el del  final de trimestre i segons calendari i lloc 
marcat per direcció.   

    Els exàmens són eliminatoris de matèria (al trimestral no entrarà la matèria del 
primer, tret d’excepcions puntuals en coses concretes per interès de l’assignatura). 

 

●  Aquella matèria que sigui sobre història de la filosofia serà avaluada amb preguntes 
tipus test (les incorrectes restaran la meitat que sumin les correctes, si no contesten 
ni puja ni baixarà nota) i la de pròpiament filosofia amb preguntes teòriques, 
crítiques o d’opinió personal. 

 

● Als exàmens i exercicis es valorarà la presentació, cal·ligrafia i ortografia.   

 

● Es descomptaran fins a 1 punt per excés de faltes d’ortografia, a raó de 0,1 dècimes 
per falta, a cada  exercici i examen..  

 

● Totes, o la major part, d’activitats complementàries de la matèria caldrà presentar-
les  mitjançant el Classroom per motius de seguretat sanitària al qual tot l’alumnat 
d’història de la filosofia estarà adscrit obligatòriament. 

 

 Els terminis d’entrega de feines s’han de respectar, només es corregiran els lliurats 
amb retard en cas de malaltia o falta justificada. 
 

 En cas de copiar (tant en exercicis, treballs o exàmens escrits) obtindrà un zero qui 
ha copiat i qui s’ha deixat copiar.  

 
  

    
 
 
 
 

 
 

 
 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
 

     Es respectaran els criteris generals de Batxillerats disponibles a la WEB del      
centre. 

 
  

      Específics de la matèria (curs presencial) 
 

Per a obtenir la nota mitjana del trimestre s’aplicaran els següents percentatges:  
 

El 70% de la nota de cada trimestre serà procedent de les dues proves objectives 
(exàmens escrits). 
  
El 30% restant procedirà dels exercicis o treballs fets a casa o a classe. 
 
No es valora l’actitud trimestral explícitament perquè ja pressuposem un 
comportament adequat a la maduresa i responsabilitat d’uns estudis de batxillerat 
de caire voluntari. De totes formes, si hi hagués una conducta contrària a la 
convivència reiterada o puntual, es farien servir les vies establertes (incidència, 
parlar amb l’alumne, tutor, pares, sanció...) 
 
L’assistència a classe és obligatòria, sempre i quan la situació sanitària ens ho 
permeti. 
   
La puntualitat també és una obligatorietat. No entrarà ningú a classe, sense 
justificació,  passats 10 minuts de l’inici de la mateixa.  
  

No es farà cap examen fora de la data acordada, sense justificació.  
 
 
En cas de confinament altern (dies presencials combinats amb confinats) els 
criteris seran els mateixos que pel curs totalment presencial. 
  
 
Específics de la matèria (confinament total).  
  
El curs passarà immediatament a ser telemàtic (connexió Classroom / Meet) segons 
l’horari marcat des de direcció..  
 
El 90% de la nota procedirà dels exercicis, exposicions i/o treballs fets a casa i 
entregats via Classroom.. Es baixarà fins a 1 punt per faltes ortogràfiques (a raó de 
0.1p per falta) a cada exercici o treball lliurat.  
 
El 10% d’aquesta nota trimestral procedirà de l’actitud donades les noves 
circumstàncies (assistència a les classes telemàtiques per Meet, puntualitat en la 
connexió, càmera sempre encesa actitud d’estudi i participació). 
 
Els terminis d’entrega de feines mitjançant el Classroom. s’han de respectar, només 
es corregiran els lliurats amb retard en cas de malaltia o falta justificada 
mèdicament. 
 
 
 
 



 
En cas de copiar  en els exercicis/treballs obtindrà un zero qui ha copiat i qui s’ha 
deixat copiar.  
 
La nota final de l’assignatura sortirà de fer la mitja dels tres trimestres (presencials 
i/o telemàtics) amb les notes agafades amb dos decimals sense arrodonir.  
 
Les recuperacions dels trimestres o de la matèria sencera es faria amb exàmens 
orals pel Classroom, gravats. La nota màxima és un 5. 
 
Si algun alumne/a té problemes de connexió o amb les eines tecnològiques 
necessàries per a fer classes telemàtiques, cal que ho comuniqui urgentment al seu 
tutor/a.  
 
Gravar o fotografiar les classes telemàtiques és sancionable, tant per part del 
centre com a  nivell d’autoritats competents (mossos d’esquadra)   
 
Qualsevol incidència serà informada a les vostres famílies a través de l’IEduca 
 

 
 
      Específics de la matèria (quarantena d’un o més alumnes en curs                  

presencial) 
 
 

Normativa COVID-19 
 
● L’emergència sanitària marcarà l’assistència presencial durant aquest curs i serà 
el  Departament de salut i d’educació qui ens marquin doncs, aquesta presencialitat 
o ens facin fer  un confinament. 
   
● Caldrà doncs, seguir els protocols generals del centre per a garantir la salut 
pròpia i de la  resta de companys i professors del centre . 
 
● Si algú, en un moment donat, té símptomes de malaltia (tos, mal de coll, 
dificultats  respiratòries, febre, etc…)   
 
● CAL QUE ES QUEDI A CASA I AVISI AL CENTRE DE LA SEVA SITUACIÓ 
.  
● NO ES PERMETRÀ l’entrada al centre de cap alumne/a que presenti algun 
d’aquests  símptomes, ni tan sols si hi ha un examen previst. 
   
● La vostra família, serà l’encarregada de justificar la vostra falta d’assistència, si és 
que no  podeu aconseguir un justificant mèdic.   
 
● No podreu tornar al centre fins que les autoritats sanitàries (el vostre metge del 
CAP o similar) us donin l’alta mèdica i ens ho confirmi la vostra família.  
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L’alumne afectat seguirà el decurs de la classe des de casa seva (apunts aportats 
per la professora i/o fotografiats pels companys) i presentarà els deures 
telemàticament pel Classroom, com la resta de companys, si la seva salut li ho 
permet. Es seguiran els criteris del curs presencial.  
 
En cas de malaltia greu, posada en coneixement via pares-tutor, entregarà 
telemàticament les feines tan bon punt es recuperi i pugui fer-les.  
 
Els exàmens es faran presencialment un cop l’alumne es reincorpori a les classes 
habituals sempre que sigui possible per dates avaluatives. No es faran exàmens  
telemàticament, a no ser que la situació sanitària de l’alumne/a no li  permeti 
reincorprar-se a classe durant un període suficientment llarg que faci perillar la 
seva  avaluació continua i el tancament avaluatiu, es farien per Meet i serien 
gravats.  

 
Criteris qualificatius: 
 
La nota  trimestral sortirà de fer la mitja dels dos exàmens realitzats amb dos decimals 
sense arrodonir. Finalment, arrodonirem aquesta mitja amb dos decimals segons el criteri 
de batxillerat  (a l’alça si supera o iguala el decimal 6 i a la baixa si és inferior) 
 
 
La nota final de l’assignatura sortirà de fer la mitja dels tres trimestres (presencials i/o 
telemàtics)  amb dos decimals sense arrodonir. Finalment, arrodonirem aquesta mitja amb 
dos decimals segons el criteri de batxillerat  (a l’alça si supera o iguala el decimal 6 i a la 
baixa si és inferior). 
 

Exàmens de millora. 
Sempre que la pandèmia ens permeti continuar amb classes presencials, es donarà 
la  possibilitat de millorar la nota de final de curs, realitzant un examen especial de tot el 
contingut  treballat durant el curs, que es realitzaria al mes dejuny. Aquest examen podria 
ajudar a pujar fins a 2 punts la nota final.  

Recuperacions  
● Està prevista una recuperació per trimestre que es realitzarà per mitjà d’un examen 
presencial que es  farà a l’inici del següent trimestre, segons calendari previst i que inclourà 
tota la matèria de l’examen/exàmens a recuperar. 
   
● En qualsevol cas, la nota màxima de les recuperacions serà d’un 5. 

   
● També hi haurà una recuperació a final de curs (juny) per aquell alumnat que ho necessiti 
on  caldrà presentar-se als trimestres que encara no s’hagin superat si la nota final no a 
arriba al 5.. Hi haurà també una avaluació extraordinària per a qui no hagi  aconseguit 
superar el curs. En aquest cas, s’haurà d’examinar de tota la matèria del curs i la  nota 
màxima també serà 5.  
  

  
        

 

 


