
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Resumo dos criterios de avaliación expostos na Programación de 
Filosofía

VALORES ÉTICOS 1º, 2º, 3º E 4º ESO:

-O 60%  da cualificación refírese á proba escrita, o 20% á  actitude en clase e o 20% ó traballo
diario na aula.

-Para aprobar a asignatura habará que lograr unha cualificación mínima de 5.

-No caso de suspender algunha avaliación, haberá unha  recuperación parcial da materia non
aprobada.

-Ademais destas recuperacións parciais, haberá unha recuperación final antes de que remate o
curso, que será aprobada se se obtén unha cualificación mínima de 5.

-No caso de non aprobar a materia  en Xuño,  en Setembro haberá  unha única  proba que
versará  sobre  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.  Apróbase  se  se  consegue  unha
cualificación mínima de 5 sobre 10.

-No caso de constatar que o alumno fixo un exame fraudulento(copiar…), anularase este e
farase a recuperación. Se nas recuperacións –tanto nas parciais ó longo do curso como na
extraordinaria de Setembro- sucederá o mesmo, anularanse estas e a nota será de 1.

FILOSOFÍA 4º ESO

-O 60% da cualificación refírese á proba escrita, o 20% á actitude en clase e o 20% ó traballo
diario na aula.

-Para aprobar a asignatura haberá que lograr unha cualificación mínima de 5.

-No caso de suspender algunha avaliación, haberá unha recuperación parcial da materia non
aprobada.

-Ademais destas recuperacións parciais, haberá unha recuperación final antes de que remate o
curso, que será superada se se obtén unha cualificación igual ou superior a 5.

-No caso de non aprobar a materia  en Xuño,  en Setembro haberá  unha única  proba que
versará  sobre  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.  Apróbase  se  se  consegue  unha
cualificación mínima de 5 sobre 10.

-No caso de constatar que o alumno fixo un exame fraudulento (copiar…), anularase este e
farase a recuperación. Se nas recuperacións –tanto nas parciais ó longo do curso como na
extraordinaria de Setembro- sucederá o mesmo, anularanse estes e a nota será de 1.



FILOSOFÍA 1º BACHARELATO

-O 80% da nota refírese á proba escrita, o 10% á actutude en clase e o 10% ó traballo diario na
aula.

-Para aprobar a asignatura haberá que conseguir unha cualificación mínima de 5.

-No caso de suspender algunha avaliación, haberá unha recuperación parcial da materia non
aprobada.

-Ademais destas recuperacións parciais, haberá unha recuperación final antes de que remate o
curso, que será superada se se consegue unha nota igual ou superior a 5.

-No caso de non aprobar a materia  en Xuño,  en Setembro haberá  unha única  proba que
versará  sobre  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.  Aprobarase  se  se  consegue  unha
cualificación mínima de 5 sobre 10.

-No caso de constatar que o alumno fixo un exame fraudulento (copiar…), anularase este e
farase a recuperación. Se nas recuperacións –tanto nas parciais ó longo do curso como na
extraordinaria de Setembro- sucedera o mesmo, anularanse estes e a nota será de 0.

HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO

-O 80% da cualificación refírese á proba escrita, o 10% á actitude en clase e o 10% ó traballo
diario na aula.

-Para aprobar a asignatura haberá que conseguir unha cualificación mínima de 5.

-No caso de suspender algunha avaliación, haberá unha recuperación parcial da materia non
aprobada.

-Ademais  destas  recuperacións  parciais,  haberá  unha  recuperación  final  da  materia  non
aprobada.

-No caso de non aprobar a materia, haberá unha única proba extraordinaria en Xuño, que
tratará  sobre  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.  Aprobarase  se  se  consegue  unha
cualificación mínima de 5 sobre 10 . 

-No caso de constatar que o alumno fixo un exame fraudulento (copiar…), anularase este e
farase a recuperación. Se nas recuperacións –tanto nas parciais como na extraordinaria de
Setembro- sucederá o mesmo, anularanse estas e a nota será de 0.




