
NOTA: tODO O ALUMNADO AO QUE IMPARTA CLASE ESTE DEPARTAMENTO TERÁ 
DEREITO A QUE SE LLE FAGA O EXAME UNHA VEZ SE REINCORPORE SEMPRE QUE O 
DÍA DA DATA PREVISTA PARA TAL O ALUMN@ FALTE POR CAUSA DEBIDAMENTE 
XUSTIFICADA.

4º ESO FILOSOFÏA

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores 
atendendo aos seguintes
porcentaxes:

                      -Probas escritas: 70% da 
nota
                     - Actitude ante a materia 
e traballo      diario na aula: 30% da 
nota.
                     Este último criterio 
refírese á asintencia a clase, 
participación na mesma, intervencións 
tanto para preguntar dúbidas como 
para facer aportacións ou suxerencias, 
entrega de traballos.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.

RECUPERACIÓN
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos:

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade.
b. En caso de que o profesorado o estime oportuno fará aqueles traballos que non fixo

ou que fixo mal.
c. Deberá volver a traballar os contidos conceptuais ou mellorar os procedimentais si esa

é a súa insuficiencia. Deberán ser traballos orixinais, en ningún caso plaxios do que se
puidera obter, por exemplo, en calquera páxina de internet...

d. Farase unha recuperación por avaliación, no caso de que o alumno non acade o 5 e
sempre que a nota do exame sexa 3 como mínimo.. Ao final de curso, farase nota
media entre as tres avaliacións, sempre que como mínimo obteña un 3 (no caso de
que tivese que facer recuperación terase en conta sempre a nota máis alta). Tamén se
valorará o cambio de actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación
ao final de curso, se fose necesario. E segue a terse presente o dito anteriormente en
canto a métodos fraudulentos detectados polo/a profesor/a na realización da proba.
No suposto de que os exames tiveran que ser por medios telemáticos, seguen en pé
os mesmos criterios en canto a plaxio, emprego de medios fraudulentos... E deberá
respectarse a hora de entrega da proba comunicada con anterioridade ao alumnado
por parte do profesor/a



2º BACHARELATO

.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores 
atendendo aos seguintes
porcentaxes:

-Probas escritas: 
80% da nota.Estas 
probas emularán en
forma o formato 
ABAU en vigor, 
calquera que sexa 
en cada momento.

 -Actitude en clase:
10% da nota.

-Traballo diario na aula rexistrado nos apuntamentos: 10% da nota.

Con estes dous apartados referímonos tanto á asinstencia  (puntual) a clase como á atención 
prestada á mesma, toma de apuntamentos, intervencións pertinentes, consulta de dúbidas e/ou 
suxerencias, entrega de traballos propostos pola profesora no plazo indicado.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.

RECUPERACIÓN
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos:

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade.
e. En caso de que o profesorado o estime oportuno fará aqueles traballos que non fixo ou que 

fixo mal.
b. Deberá volver a traballar os contidos conceptuais ou mellorar os procedimentais si esa

é a súa insuficiencia.
c. Na  proba  escrita  de  cada  avaliación  incluiranse  preguntas  correspondentes  á

avaliación anterior, respectando así a estrutura da proba ABAU. Tamén se valorará o
cambio de actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación.

O alumnado  que  non  obteña  nas  avaliacións  e  recuperacións  a  cualificación  de  5
realizará  un  exame  final da  materia  sobre  os  mínimos  esixibles  (grao  mínimo  de
consecución dos estándares) da programación. Quedará exento da realización de dita
proba o alumnado que aprobe a materia por avaliacións. Na proba final deberá obter un
mínimo de 5. A cualificación mínima para que se poida facer media entre as avaliacións
deberá ser igual ou superior a tres (3)

A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores
atendendo aos seguintes

porcentaxes:
-Probas escritas: 80% da nota
 -Actitude ante a materia  e traballo diario en clase: 20% da nota. Neste último apartado refírome 
á asistencia (puntual) a clase, á atención á mesma, á participación tanto con dúbidas como con 



suxerencias, á realización de comentarios de texto propostos pla profesora (aos que accederán 
na páxina da CIUG Filosofía e que serán lidos e comentados en clase), á entrega da resolución de 
preguntas -tamén propostas pola CIUG- no plazo de tempo convenido, ao rexistro en 
apuntamentos do explicado pola profesora.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5. Se nun exame a nota
é inferior a 3 (tres) non se poderá facer media con outras notas, polo que haberá que repetir 
ese ou eses exames.

A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores
atendendo aos seguintes

porcentaxes:
-Probas escritas: 80% da nota
 -Actitude ante a materia  e traballo diario en clase: 20% da nota. Neste último apartado refírome 
á asistencia (puntual) a clase, á atención á mesma, á participación tanto con dúbidas como con 
suxerencias, á realización de comentarios de texto propostos pla profesora (aos que accederán 
na páxina da CIUG Filosofía e que serán lidos e comentados en clase), á entrega da resolución de 
preguntas -tamén propostas pola CIUG- no plazo de tempo convenido, ao rexistro en 
apuntamentos do explicado pola profesora.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5. Se nun exame a nota
é inferior a 3 (tres) non se poderá facer media con outras notas, polo que haberá que repetir 
ese ou eses exames.
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A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores atendendo 
aos seguintes
porcentaxes:

-Probas escritas: 80% da nota
 -Actitude ante a materia  e traballo diario en clase: 20% da nota. Neste último apartado refírome á 
asistencia (puntual) a clase, á atención á mesma, á participación tanto con dúbidas como con suxerencias, á 
realización de comentarios de texto propostos pla profesora (aos que accederán na páxina da CIUG Filosofía
e que serán lidos e comentados en clase), á entrega da resolución de preguntas -tamén propostas pola 
CIUG- no plazo de tempo convenido, ao rexistro en apuntamentos do explicado pola profesora.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5. Se nun exame a nota é inferior
a 3 (tres) non se poderá facer media con outras notas, polo que haberá que repetir ese ou eses exames

RECUPERACIÓN
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos:

 Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade.
 En caso de que o profesorado o estime oportuno fará aqueles traballos que non fixo
ou que fixo mal.
 Deberá volver a traballar os contidos conceptuais ou mellorar os procedimentais si
esa é a súa insuficiencia.
 Farase unha recuperación por avaliación. A cualificación para poder aprobar e facer
media coas outras avaliacións deberá ser igual  ou superior a tres. Tamén se valorará o cambio de
actitude e o traballo desenvolvido na aula. No suposto de que na proba se detecte que o alumno copia,
a nota será de cero, e deberá recuperar esa parte na avaliación final, suxeita ao mesmo criterio en
canto a prácticas ilícitas.

VALORES ÉTICOS 1º, 2º, 3º E 4º ESO

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación será de 0 a 10. Para establecer a cualificación teranse en conta os seguintes elementos:

1. Observación e análise de tarefas:
 Asistencia puntual a clase.

Participación nas actividades da aula, como debates, postas en común, traballos de grupo
(momento privilexiado para a avaliación de actitudes). É requisito indispensable dispor
dos materiais de texto facilitados pola profesora. Valorarase a atención prestada na clase,
o  esforzo por  responder  as  preguntas  formuladas,  a  colaboración  no  traballo  de  aula
(intervencións e preguntas pertinentes, orde nas roldas de intervención), a cooperación
cos compañeiros e o respecto polos mesmos.

2. Probas escritas que poden ser:
 Probas de elaboración nas que os alumnos deberán mostrar o grado de asimilación dos contidos

propostos na programación. Poñerán de manifesto a capacidade do alumnado para estruturar



con  coherencia  a  información,  establecer  interrelacións  entre  factores  diversos,  argumentar
loxicamente (probas de resposta larga, comentarios de texto,  resolucións de dilemas morais,
formulación e resolución de problemas morais  de actualidade e aprendizaxe de conceptos e
exposicións)

 Probas obxectivas  (de resposta múltiple, de verdadeiro-falso, de resposta corta, definicións…)
Con elas se medirá a adquisición de conceptos. Tanto neste caso como no anterior a cualificación
mínima deberá ser igual ou superior a 3. Se se detecta que o alumno copia ou realiza calquera
outra actividade ilícita, a cualificación será de cero, e terá que recuperar ao final de curso.

3. Traballos de investigación.
Disertacións, comentarios de texto e de artigos de prensa. Traballos en grupo. Serán 
entregados no prazo acordado.

A nota final de cada avaliación será o resultado da valoración dos tres apartados anteriores atendendo 
aos seguintes porcentaxes:

Probas escritas: 70% da nota

 Actitude en clase e traballo diario na aula: 30% da nota. Este apartado refírese á asistencia a clase, a 
puntualidade (as faltas deben estar axeitadamente xustificadas), intervencións pertinentes en clase, en
clase, atención ás explicacións do profesorado, participación en clase preguntando dúbidas ou facendo 
suxerencias.

Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5. Se o/a profesor/a decide
non facer proba escrita o alumnado será avaliado polo traballo de clase e a súa actitude,
correspondéndolle ó primeiro unha porcentaxe  do 80% e ó segundo un 20%. A ausencia  ás
probas escritas deberá ser xustificada documentalmente

RECUPERACIÓN
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos:

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade.
b. En caso de que o profesorado o estime oportuno fará aqueles traballos que non fixo ou que fixo

mal.
c. Deberá volver a traballar os contidos conceptuais ou mellorar os procedimentais si esa é a súa

insuficiencia. Deberán ser traballos orixinais, en ningún caso plaxios do que se puidera obter, por
exemplo, en calquera páxina de internet…

d. Farase unha recuperación por avaliación ( o alumno/a debe obter como mínimo un tres nas probas 
escritas para que fagan media coas outras) no caso de que o alumno non acade o 5. Ao final de curso, 
farase nota media entre as tres avaliacións, sempre que como mínimo obteña un 3 (no caso de que tivese
que facer recuperación terase en conta sempre a nota máis alta). 
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