
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Teranse en conta tres supostos: 

A (actividade lectiva presencial), 
B (actividade lectiva nonpresencial) e 
C (actividade lectiva semipresencial).

A. Actividade lectiva presencial

Valores éticos 1º, 2º, 3º e 4º ESO E FILOSOFÍA 4º ESO

O 60% da cualificación refírese á proba escrita, o 20% á actitude en clase e o 20% ao traballodiario
na aula.

-Para aprobar a materia haberá que acadar unha cualificación mínima de 5.
-No caso  de suspender  algunha avaliación,  haberá unha recuperación parcial  da materia
nonaprobada.
-Ademais destas recuperacións parciais, haberá unha recuperación final antes de que remate
ocurso, que será aprobada 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  da  materia  explicada.   Aprobarase  se  se  obtén  unha
cualificación mínimade 5 sobre 10.
-No caso de constatar que o/a alumno/a fixo un exame fraudulento (copiar...), anularase este
efarase a recuperación. Se nas recuperacións (tanto nas parciais ao longo do curso como
naextraordinaria de Setembro) sucedera o mesmo, anularanse estes e a cualificación será de
1.

Filosofía 1º Bacharelato e Historia da Filosofía 2º Bacharelato

-O 80% da nota refírese á proba escrita, o 10% á actitude en clase e o 10% ao traballo diario
naaula.
-Para aprobar a materia haberá que acadar unha cualificación mínima de 5.
-No caso  de suspender  algunha avaliación,  haberá unha recuperación parcial  da materia
nonaprobada.
-Ademais destas recuperacións parciais, haberá unha recuperación final antes de que remate
ocurso, 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
versarásobre os contidos mínimos da materia explicada en clase. Aprobarase se se consegue
unhacualificación mínima de 5 sobre 10. No caso de 2º Bacharelato, a proba extraordinaria
será en Xuño.
-No caso de constatar que o alumno/a fixo un exame fraudulento (copiar...) anularase este e
farase arecuperación. Se nas recuperacións, tanto nas parciais ao longo do curso como na
extraordinaria de Xuño (2º Bach.) e Setembro (1º Bach.)
- sucedera o mesmo, anularanse estas e a nota será de 0.

B. Actividade lectiva non presencial

Valores étivos 1º, 2º, 3º e 4º ESO, Filosofía 4º ESO, Filosofía 1º Bach. E Hª da Filosofía 2º Bach

Teranse en conta dúas variantes:



1. Momento no que deixe de haber actividade lectiva presencial
2. Media aritmética das cualificacións obtidas polo alumno/a ata ese momento. 

1ª AVALIACIÓN: 

-Menos de 5: O alumno/a fará como mínimo unha proba, preferentemente escrita, telemática
(Cisco Webex ou calquera outro método que a permita levar a cabo).
O  seguimento  das  clases  virtuais  nesa  avaliación  aportará  un  10%,  a  realización  de
actividades un 10% e a proba un 80% do total da cualificación.
A nota desta avaliación nunca será inferior á media aritmética acadada durante o período
lectivopresencial. 

-5 ou máis de 5: O alumnado realizará a mesma proba recollida no apartado anterior. 
Á media aritmética acadada polo/a  alumno/a sumaráselle  0’7 puntos  se a  valoración do
traballo realizado no trimestre o merece e ata un 0’8 puntos pola cualificación da proba.
Redondearase a cualificación obtida ao enteiro máis próximo e esa será a cualificación na
avaliación. 
Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de traballos e/ou
o resultado da proba fose inferior a 3 puntos, poderíase rebaixar a nota da media aritmética
ata 1punto (aínda que nunca se lle podería poñer unha nota de avaliación inferior a 5).

2º AVALIACIÓN: 

-Menos de 5: É válido o dito no apartado correspondente á 1ª avaliación. E a nota da 2ª
avaliación nunca será inferior á acadada na 1ª avaliación. 

-5 ou máis de 5: Vale o explicado neste caso na 1ª avaliación, engadindo que nunca se lle
poderíapoñer unha nota de avaliación inferior á nota acadada na 2ª avaliación.

3ª AVALIACIÓN: 

a. Menos de 4: Vale o dito nas anteriores avaliacións. A nota desta avaliación nunca será
inferior ánota acadada na 2ª avaliación. 

b. 4 ou máis de 4 e menos de 5: O alumno/ pode optar por realizar ou non a proba. 

-Se opta por realizar a proba, á media aritmética obtida polo/a alumno/a sumaráselle
1 punto se avaloración do traballo realizado no 3º trimestre é igual ou maior do 60%.
Redondearase  acualificación  obtida  ao  enteiro  máis  próximo  e  esa  será  a
cualificación na avaliación. 
-Se opta por non realizar a proba: O seguimento das clases virtuais desa avaliación
aportará un10%, a realización de ditas actividades aportará tamén un 10% e a proba
aportará un 80% do total da cualificación. 

C.  5  ou menos  de  5:  O alumnado realizará  a  mesma proba que se recolle  no  apartado
anterior. Ámedia aritmética obtida polo/a alumno/ sumaráselle 0’7 puntos se a valoración do
traballo realizadono trimestre é satisfactoria, e ata 0’8 puntos pola cualificación da proba.
Redondearase acualificación obtida ao enteiro máis próximo e esa será a cualificación na
avaliación.  Se o alumno/a non mostrase interese no seguimento das clases, elaboración de
traballos e/ou oresultado da proba fose inferior a 3, poderíaselle rebaixar a nota da media
aritmética ata 1 punto(aínda que nunca se lle podería poñer nha nota de avaliación inferior a
5 nin inferior á nota da 2ªavaliación).



NOTA  IMPORTANTE:  Non  se  aceptarán  traballos  fóra  do  prazo  ou  entregado  por  outros
mediosque non sexan os indicados polo profesor/a. Todas as probas ou traballos esixidos serán de
carácterobrigatorio.Calquera proba ou traballo fraudulento (plaxio...) será cualificado con un 1 na
ESO e con un 0 en Bacharelato.

NOTA ACLARATORIA PARA A CUALIFICACIÓN  FINAL DE  2º  BACHARELATO:   Con
actitude en clase faise referencia ás preguntas, suxerencias de comparacións con outros autores,
manifestacións de dúbidas con respeto a calquer cuestión referente ás explicacións e/ou aos textos
dos autores tanto cando se len e comentan en clase como con posterioridade (estas dúbidas tamén se
poden manifestar, se o alumnado o estimase máis oportuno, fóra de clase, a través da Aula Virtual
ou do correo habilitado para eles con tal fin), á atención que se presta mentres se explica, así como á
realización de distintas tarefas que se irán poñendo ao longo do curso para a súa realización na casa
(elaboración  de  preguntas  do  temario  de  Hª  da  Filosofía  propostas  por  CIUG,  comentarios  de
textos...). De todos estes aspectos o profesor tomará rexistro por escrito no Caderno de clase.
   O traballo  diario  en  clase  fai  referencia  á  toma de  apuntamentos,  notas  sobre  os  distintos
comentarios  de texto... en suma, rexistro por escrito por parte do alumnado do explicado en clase.
Tamén disto terá rexistro o profesor/a no seu Caderno de clase.

C. Actividade lectiva semipresencial

Xa  que  o  alumnado  acudirá  con  certa  regularidade  ao  IES,  a  Programación  didáctica  para
aactividade lectiva presencial é válida para esta modalidade, coas seguintes modificacións: 

No caso de que unha parte do alumnado dun grupo estea no IES uns días e outra parte na casa,
nassesións presenciais incidirase fundamentalmente nas aclaracións de aspectos teóricos, mentres
que  apráctica  faríase  nos  días  que  estivesen  na  casa.  De  ser  o  caso,  facilitaríaselles  material
audiovisual edixital para reforzar as explicacións cando estean nos seus domicilios. O alumnado que
non asista ao IES realizará de forma preferente actividades de tipo práctico endistintos soportes.
Estes tamén poderán enviar as dúbidas no horario que lle corresponde á materiade forma presencial
a través do medio indicado polo/a profesor/a e serán atendidas á maiorbrevidade posible segundo a
dispoñobilidade horaria.O traballo realizado polo/a alumno/a na casa poderá incrementar a nota
final de cada avaliación ata1 punto se a valoración do traballo realizado no trimestre (realización de
actividades propostas) émaior ou igual ao 70%. Non se aceptarán traballos fóra do prazo indicado
ou remitido por outros medios que non sexan osprecisados polo/a profesor/a. Todas as probas e
traballos esixidos serán de carácter obrigatorio. De detectarse fraude (plaxio...) a cualificación do
traballo, actividade ou proba, será de 1 no casoda ESO e de 0 en Bacharelato. 


