
8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

FILOSOFÍA (1º BACHARELATO)

a) A nota de cada avaliación sairá da valoración da proba ou probas escritas
máis as notas das demais actividades realizadas polo alumno: traballos
monográficos, comentarios de textos, probas sobre algunha lectura,
participación en clase, etc, ponderando da seguinte forma: o 80% a proba de
contidos e un 20% os demais traballos. Para aplicar estas condicións
avaliativas, a nota resultante na proba/s escritas non poderá ser inferior a 5.
No caso de que non se acaden os obxectivos avaliativos (o resultado sexa
inferior a 5), o lumn@ terá dereito a unha nova proba avaliativa con condicións
idénticas ás citadas. Neste segundo caso a nota será: aprobado/suspenso (a
nota será como máximo un 5).

b) Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación. A cualificación final
obterase calculando a nota media das tres avaliacións ordinarias e, tendo en
conta para redondear, a evolución, actitude e traballo do alumno durante o
curso.

c) Todo o alumnado pendente terá a posibilidade de presentarse a unha última
proba final no mes de xuño. A nota acadada nesa proba será a nota final
avaliativa da materia. A proba consistirá nunha proba global final avaliada tendo
en conta os criterios desta programación aplicables ás probas escritas:

- garantir os contidos mínimos da programación

- acadar unha nota de 5 ou superior para superar a materia.

d) No período que vai entre a avaliación ordinaria e a extraordinaria poñeranse
en marcha dous tipos de actividades:

- Para aqueles alumn@s que acadaran de nota mínima un 5 e por tanto tiveran
superados os obxectivos mínimos da materia, programaranse pequenos
seminarios (en grupos de 4 ou 5 persoas) dedicados á lectura e debate de
textos filosóficos de actualidade: roles de xénero, ética animal e
medioambiental, lexitimación do poder, debates éticos e pequenos xogos de
lóxica (formalización de enunciados breves en linguaxe formal); nos seminarios
tamén se pode facer un primeiro achegamento ao comentario de textos
filosóficos (a través de textos fáciles) preparando o camiño á materia de
Historia da Filosofía (2º de bacharelato). A actividade intentará ser “entretida” e
atender aos intereses do alumnado tendo en conta cos obxectivos da materia
están acadados.

- Para o alumnado que non superara os obxectivos básicos da materia e tendo
en conta a escaseza de tempo dispoñible, propoñemos: presentación da
materia nos tres bloques do curriculum. En cada un farase unha presentación
breve para centrar obxectivos: presentación de cada tema en formato de cadro
sinóptico e conclusión do bloque. As actividades de reforzo centraranse na



identificación de problemas, aclaración de ideas clave e resumo de contidos
imprescindibles.

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º e 4º ESO)

a) A nota de cada avaliación sairá do traballo programado e continuado na
aula. Eventualmente (en alumnos que non participaron ou non presentaron os
traballos pertinentes) valorarase cunha proba escrita.

b) Os contidos da materia serán os curriculares para cada curso. Divídense en
seis bloques. Cada bloque terá tres partes: Presentación do tema por parte do
docente, traballo activo do alumnado sobre a materia proposta (en grupos de
catro persoas), exposición e debate na aula e conclusións e clausura do tema
por parte do docente. A actividade do alumnado pode incluír: realización de
monográficos, comentarios de textos sobre artigos de actualidade, debate
sobre sobre algunha lectura.

c) Para cualificar ao alumn@ terase en conta: a súa actitude en clase e a
calidade do seu traballo. Ponderando da seguinte forma: o 80% a proba de
contidos ou traballos presentados, e un 20% a actividade da aula. A nota
resultante non poderá ser inferior a 5.

d) Se a nota acadada fora inferior a 5, o alumno ten dereito a unha
recuperación. Poderá ser en formato de proba escrita sobre os contidos
traballados na aula ou un traballo previamente pactado co profesor.

c) Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación. A cualificación final
obterase calculando a nota media das tres avaliacións ordinarias e, tendo en
conta para redondear, a evolución, actitude e traballo do alumno durante o
curso.

d) Todo o alumnado terá a posibilidade de presentarse a unha última proba final
no mes de xuño. A nota acadada nesa proba será a nota final avaliativa da
materia. A proba consistirá nunha proba global final avaliada tendo en conta os
criterios desta programación aplicables ás probas escritas:

- garantir os contidos mínimos da programación

- acadar unha nota de 5 ou superior para superar a materia.

e) No período que vai entre a avaliación ordinaria e extraordinaria, poñeranse
en marcha dous tipos de actividades:

- Para aqueles alumn@s que acadaran de nota mínima un 5 e por tanto tiveran
superados os obxectivos da materia, traballaremos temas de actualidade
remarcando as consecuencias éticas de cada actuación e facendo fincapé na



actitude correcta de dialogo e intercambio de ideas. Intentarase un formato áxil
e “divertido” atendendo aos intereses do alumnado xa cos obxectivos de
materia estarán acadados.

- Para o alumnado que non superara os obxectivos básicos da materia e tendo
en conta a escaseza de tempo dispoñible, propoñemos axudar a realizar
esquemas de cada tema remarcando o importante de cada bloque ca intención
de centrar o estudo do alumno.

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

HISTORIA DA FILOSOFÍA (2º BACHARELATO)

a) A nota de cada avaliación sairá da valoración da proba escrita que vaise
realizar en cada avaliación seguindo o modelo ABAUD. Terase en conta tamén
as notas das demais actividades realizadas polo alumno: traballos
monográficos e comentarios de textos filosóficos. Ponderando da seguinte
forma: o 80% a proba de contidos e un 20% os demais traballos. Para aplicar
estas condicións avaliativas, a nota resultante na proba/s escritas non poderá
ser inferior a 5.
No caso de que non se acaden os obxectivos avaliativos (o resultado anterior
sexa inferior a 5), o alumn@ terá dereito a unha nova proba avaliativa con
condicións idénticas ás citadas. Neste segundo caso a nota será:
aprobado/suspenso (a nota será como máximo un 5).

b) Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación. A cualificación final
obterase calculando a nota media das tres avaliacións ordinarias e, tendo en
conta para redondear, a evolución, actitude e traballo do alumno durante o
curso.

c) Todo o alumnado terá dereito a presentarse a unha última proba final no mes
de xuño. A nota acadada nesa proba será a nota final avaliativa da materia. A
proba consistirá nunha proba global final avaliada tendo en conta os criterios
desta programación aplicables ás probas escritas:

- garantir os contidos mínimos da programación (Obxectivos de Materia)

- acadar unha nota de 5 ou superior para superar a materia.

d) Esta materia xa que impártese no 2º curso de bacharelato, quedará
cualificada no mes de maio.

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PSICOLOXÍA (2º BACHARELATO)



a) A nota de cada avaliación sairá da valoración da proba ou probas escritas
máis as notas das demais actividades realizadas polo alumno: traballos
monográficos, comentarios de textos, probas sobre algunha lectura,
participación en clase, etc, ponderando da seguinte forma: o 80% a proba de
contidos e un 20% os demais traballos. Para aplicar estas condicións
avaliativas, a nota resultante na proba/s escritas non poderá ser inferior a 5.
No caso de que non se acaden os obxectivos avaliativos (o resultado anterior
sexa inferior a 5), o alumn@ terá dereito a unha nova proba avaliativa con
condicións idénticas ás citadas. Neste segundo caso a nota será:
aprobado/suspenso (a nota será como máximo un 5).

b) Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación. A cualificación final
obterase calculando a nota media das tres avaliacións ordinarias e, tendo en
conta para redondear, a evolución, actitude e traballo do alumno durante o
curso.

c) Todo o alumnado terá a posibilidade de presentarse a unha última proba final
no mes de xuño. A nota acadada nesa proba será a nota final avaliativa da
materia. A proba consistirá nunha proba global final avaliada tendo en conta os
criterios desta programación aplicables ás probas escritas:

- garantir os contidos mínimos da programación

- acadar unha nota de 5 ou superior para superar a materia.

d) Esta materia xa que impártese no 2º curso de bacharelato, quedará
cualificada no mes de maio.

8.3 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN Á PSICOLOXÍA (1º BACHARELATO)

a) A nota de cada avaliación sairá do traballo programado e continuado na
aula. Eventualmente (en alumnos que non participaron ou non presentaron os
traballos pertinentes) valorarase cunha proba escrita.

b) Os contidos da materia serán os curriculares. A materia está dividida en seis
bloques. Cada bloque ten unha parte expositiva do profesor e unha práctica na
co alumnado realizará: exercicios, lectura de textos e presentación de
argumentos sobre o contido impartido. Eventualmente realizaranse
exposicións.

c) Para cualificar ao alumn@ terase en conta: a súa actitude en clase e a
calidade do seu traballo. Ponderando da seguinte forma: o 80% a proba de
contidos ou traballos e un 20% a actividade da aula. A nota resultante non
poderá ser inferior a 5.



d) Se a nota acadada fora inferior a 5, o alumno ten dereito a unha
recuperación. Poderá ser en formato de proba escrita sobre os contidos
traballados na aula ou un traballo previamente pactado co profesor.

c) Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación. A cualificación final
obterase calculando a nota media das tres avaliacións ordinarias e, tendo en
conta para redondear, a evolución, actitude e traballo do alumno durante o
curso.

d) Todo o alumnado terá a posibilidade de presentarse a unha última proba final
no mes de xuño. A nota acadada nesa proba será a nota final avaliativa da
materia. A proba consistirá nunha proba global final avaliada tendo en conta os
criterios desta programación aplicables ás probas escritas:

- garantir os contidos mínimos da programación

- acadar unha nota de 5 ou superior para superar a materia.

e) No período que vai entre a avaliación ordinaria e extraordinaria, poñeranse
en marcha dous tipos de actividades:

- Para aqueles alumn@s que acadaran de nota mínima un 5 e por tanto tiveran
superados os obxectivos da materia, traballaranse temas de actualidade.
Información sobre as liñas de investigación da psicoloxía contemporánea,
papel da psicoloxía no ensino e saídas profesionais da psicoloxía.

- Para o alumnado que non superara os obxectivos básicos da materia e tendo
en conta a escaseza de tempo dispoñible, propoñemos axudar a realizar
esquemas de cada tema remarcando o importante de cada bloque ca intención
de centrar o estudo do alumno.


