
ANEXO IV

En función da Orde da Consellería de educación do día 2 de marzo do presente ano 2021 os
puntos referidos aos criterios de avaliación da presente programación modifícanse da seguinte
maneira (permanecendo vixente o restante) e son aplicables só na terceira avaliación:

1. Respecto aos criterios de avaliación da ESO en Valores Éticos (páxina 12-13):

- Non se terá en conta o comportamento do alumno no proceso de avaliación en ningún sentido.

- Os puntos E, F e G quedan integrados no apartado B (75% da nota). Neste apartado B, o 90% se
obterá por coñecementos e o 10% por expresion e ortografía)

- As notas obtidas na recuperación dunha avaliación prevalecerán para a nota media do curso.

- O peso de cada avaliación na nota final será o mesmo.

- No caso de alumnos pendentes se lle dará o material correspondente e se lle indicará o número de
probas a realizar. Se lle aplicará o mesmo criterio que aos demais alumnos. (Ver anexo II)

- No caso de decimais na nota, o redondeo farase sempre cara a cifra enteira inferior. Exemplo:
5,3=5 ; 7,8=7...

- En setembro a recuperación centrarase exclusivamente nun exame.

- Os alumnos que realicen exames fraudulentos levarán como calificación un 0.

2.  Respecto  aos  criterios  de  avaliación  en  Filosofía  de  4o  de  ESO  e  en  Bacharelato  (nas
seguintes páxinas)   Filosofía 1º bac:74, 75    Filosofía  2º bac :160-161  Psicoloxía 2ºbac : 183
Filosofía 4º : 206, 207

- As notas obtidas na recuperación dunha avaliación prevalecerán para a nota media do curso.

- O peso de cada avaliación na nota final será o mesmo.

- No caso de alumnos pendentes se lle dará o material correspondente e se lle indicará o número de
probas a realizar. Se lle aplicará o mesmo criterio que aos demais alumnos. (Ver anexo II)

- No caso de decimais na nota, o redondeo farase sempre cara a cifra enteira inferior. Exemplo:
5,3=5 ; 7,8=7...

- En setembro a recuperación centrarase exclusivamente nun exame.

- Os alumnos que realicen exames fraudulentos levarán como calificación un 0.

- A proporción na cualificación das probas a realizar nas avaliacións será a seguinte: 75%
coñecementos; 15% redacción argumentación e claridade; 10% ortografía. 

- Haberá como mínimo 1 proba escrita e como máximo 3 en cada avaliación.

- Non se terá en conta o comportamento do alumno no proceso de avaliación en ningún sentido.


