
PROCEDEMENTOS DE  CUALIFICACIÓN FILOSOFÍA

VALORES ÉTICOS 1, 2 , 3, 4 ESO

A cualificación farase sobre 10 puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5 

puntos. 

 O profesorado poderá optar, para obter a cualificación, por realizar exames ou non. 

 No caso de realizar exames a nota da avaliación estará composta por:     

 Exame  80 %  e o traballo na clase e na casa o 20%. O traballo na clase e na casa estará

composto de exercicios propostos polo profesor.

  No caso de non realizar exames a cualificación estará composta por:

O 70% corresponde o traballo na clase e na casa que consiste en facer os exercicios e

contestar  adecuadamente  as  preguntas  propostas polo  profesor.  As intervencións en

clase que demostren atención, interese e critica fundada, ponderarase cun 30%.

  A nota  final  será  o  resultado  da  media  aritmética  das  tres  avaliacións  máis  as

actividades  desenvolvidas entre a 3ª avaliación e a final que computarán segundo a

porcentaxe establecida, sendo preciso un mínimo de 5 para  aprobar.  Non se  fará

media cunha nota inferior a 3 puntos.

  A recuperación das avaliacións suspensas consistirá  nun exame sendo necesaria

unha nota igual ou superior a 5. 

 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados mediante unha addenda.

FILOSOFÍA 4 ESO

A cualificación será sobre 10 puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5

puntos. 

A nota de cada avaliación estará composta nun 70% por os exames realizados e o 30 %

será o resultado da media dunha disertación  e de traballos e lecturas propostos polo

profesor.  



A nota final será o resultado da media aritmética das tres avaliacións máis as actividades

desenvolvidas entre a 3ª avaliación e a final  que computarán segundo a porcentaxe

establecida, sendo preciso un mínimo de 5 para aprobar. Non se fará media cunha nota

inferior a 3 puntos.

Farase unha recuperación de cada avaliación, sendo preciso un 5 para aprobar.

 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados mediante unha addenda.

1 BACHARELATO FILOSOFÍA

A cualificación farase sobre 10 puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5

puntos.  

Faranse dous exames por avaliación, cada un deles representará o  50%  do apartado

exames  e a nota mínima para facer media será un 3,5. 

Para aquel alumnado que queira mellorar a súa cualificación establécese o seguinte 

procedemento: deberá ler unha serie de textos de ampliación propostos polo 

profesorado, referidos a cada unidade didáctica, e superar unha proba escrita na 1ª e na 

2ª avaliación. Na nota da avaliación final, superar satisfactoriamente estas probas subirá 

como máximo 1 punto, sempre e cando a nota media do curso ordinario sexa como 

mínimo dun 7.

A nota final será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, sendo preciso un

mínimo de 5 para aprobar.

A convocatoria extraordinaria de xuño consistirá nun  exame, sendo necesaria unha nota

igual ou superior a 5.

 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados



TÉCNICAS DE DISERTACIÓN E DEBATE

A cualificación farase sobre 10 puntos, sendo necesario para aprobar un mínimo de 5

puntos. 

Farase un exame por avaliación.

Os bloques 3,5,6  avaliaranse durante todo o curso, de acordo cos seus correspondentes

estándares de aprendizaxe.

Trátase de avaliar, nos tres bloques, contidos procedimentais: a disertación,  a oratoria e 

a "actio" da argumentación.

O bloque 1,2 e 4 avaliaranse na 1ª, 2ª e 3ª avaliación respectivamente, de cordo cos 

seus correspondentes estándares de aprendizaxe. Son bloques que inclúen contidos 

conceptuais. En cada trimestre a cualificación dos bloques 3, 5 e 6 representará o 75% 

da nota. Todos os alumnos deberán facer, mínimo, unha disertación e participar nun 

debate por avaliación. A cualificación dos bloques 1,2 e 4 representará o 25% da nota. 

Neste caso, para comprobar o grado de adquisición e dominio de conceptos teóricos, 

deseñaranse, preferiblemente, probas tipo test. 

A nota final será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, sendo preciso un

mínimo de 5 para aprobar.

A convocatoria extraordinaria de xuño consistirá nunha disertación escrita. A nota mínima

para aprobar é 5

 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados mediante unha addenda.

HISTORIA DA FILOSOFÍA 

Para aprobar a materia tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria, cómpre 

acadar unha nota mínima de 5 puntos.



As notas de cada avaliación saen da combinación dos exames escritos xunto co traballo, 

asistencia e actitude do alumnado na aula, de acordo coas seguintes proporcións:

· Exames: 90% da nota.

· Traballo, asistencia e actitude na aula: 10%

· Cualificacións dos exames:

· As cualificacións dos exames faranse sobre un máximo de 10 puntos.

· O curso componse de 3 avaliacións. En cada avaliación realizaranse 2 exames, e cada 

un deles representa o 50% da nota no apartado de exames. Non se pode aprobar unha 

avaliación se en calquera dos exames se obtivo unha nota inferior a 3,5 puntos.

· Convocatoria ordinaria:

· Para aprobar a materia na convocatoria ordinaria, cómpre obter un mínimo de 15 puntos 

na suma das notas de cada avaliación. Non se poderá aprobar a materia se en calquera 

avaliación a nota obtida é inferior a 4 puntos. Todos estes cálculos faranse sobre as notas 

reais obtidas polo alumnado nas distintas probas, e non sobre a cualificación redondeada 

que aparece publicada no boletín en cada avaliación.

· Alumnado con perda do dereito á avaliación continua: Cando un alumno/a perda o seu 

dereito á avaliación continua por acumulación de faltas inxustificadas, para aprobar a 

materia deberá realizar un único exame final na convocatoria ordinaria de toda a materia 

do curso. A nota mínima para aprobar será de 5 puntos.

Recuperacións:

· Recuperacións ordinarias: O alumnado ten a posibilidade de aprobar os exames 

suspensos mediante a realización dunha proba de recuperación. Realizarase unha proba 

de recuperación por cada avaliación.

Cando o alumnado teña que recuperar máis dun exame, agruparanse todos nunha única 

proba, mantendo a proporcionalidade do peso de cada un na nota final.

· Recuperación final: Se, chegado o remate do curso ordinario, algún alumno/a non 

conseguira acadar a nota mínima para aprobar, poderá realizar unha recuperación final. 

Nesta recuperación deberá examinarse só dos exames suspensos nunha única proba, 

que manterá a proporcionalidade do peso de cada un na nota final. Os criterios de 

cualificación son os mesmos que os mantidos ao longo do curso.

· Non se contemplan actividades especiais para subir nota.

· Convocatoria extraordinaria:



· Aquel alumnado que teña que acudir á convocatoria extraordinaria para aprobar o 

curso, deberá someterse a un exame único de toda a materia. Para aprobar a nota 

mínima debe ser un 5, e esta cualificación representa o 100% da nota final.

 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados mediante unha addenda.

PSICOLOXÍA

A cualificación de cada avaliación será a suma da cualificación das actividades diarias

realizadas no caderno e en intervencións orais (ata X puntos), das probas específicas (ata

Y puntos) e dos exames (ata Z puntos). Por tanto a avaliación sumativa final consistirá

nun X0% en traballo diario, Y0% en probas específicas e un Z0% exames.

A distribución de cada avaliación queda como segue:

Psicoloxía 2º Bac: actividades de aula20% + probas específicas 40% + exames 40%.

Dita distribución contempla as modalidades de ensino presencial, semipresencial e non

presencial.  No  caso  de  producirse  períodos  non  presenciais  prolongados,  que  fagan

imposible a realización física das probas formais, o procedemento exame pode non ser o

máis  acaido  para  a  valoración  do  50%  correspondente  da  nota  da  avaliación.  A

posibilidade de que na data e hora determinadas para o exame haxa equipos que non

funcionen,  ou  a  transmisión  da  rede de internet  non  sexa eficiente,  ou  determinados

alumnos empreguen métodos telemáticos para compartir  información durante a proba,

son continxencias a ter en conta. O profesorado das materias do departamento, nese

caso,  pode decidir  a  implementación  dos outros  procedementos (actividades de aula,

probas específicas) que polo tanto aumentarían a súa carga porcentual na determinación

da cualificación da avaliación. 

Con carácter xeral, a cualificación da avaliación final será a media das avaliacións 

parciais. No cálculo da media acadarase o enteiro superior ou inferior por redondeo en 

función de se se acadan as 5 décimas ou non respectivamente. De modo extraordinario, 

un alumno poderá acadar unha cualificación superior á media aritmética correspondente 

cando a súa progresión durante o curso sexa tan intensa que acade un grao de 

aprendizaxe dos estándares moi superior ao realizado nas primeiras avaliacións.



 Dependendo da evolución da pandemia provocada polo contaxio  covid 19, 

estes criterios poderán ser modificados mediante unha addenda.


