
Información  sobre  as  Programacións  Didácticas  das  materias
impartidas polo Departamento de Filosofía.
O Conxunto de Estándares avaliables, criterios de Avaliación, contidos, metodoloxía e outros aspectos didácticos pódese atopar nas
Programacións Didácticas correspondentes, subidas á páxina web do Instituto, a disposición de toda a Comunidade Educativa. O
que neste documento se recolle é o que esas Programacións establecen ao respecto dos criterios de avaliación, cualificación e
promoción, que inclúe referencia ao grao mínimo de consecución de estándares necesario para superar a materia.

Materias

Historia da Filosofía – 2º Bacharelato
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender que un estándar de
aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, os traballos (tanto individuais como en grupo) suporán ao menos
un 10% e  as  probas  escritas  ao menos outro  90%.  Contémplase a  posibilidade de que a  excelencia  nalgún destes  apartados
(traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida supor un incremento de ata un 5% na
cualificación obtida, que poida compensar a non consecución plena dalgún dos estándares.

É propósito do docente o de facer dous exames por avaliación. Os estándares que se avaliarán neles teránse por superados se a
cualificación da proba é igual ou superior a 5.

Os alumnos que non poidan superar unha avaliación poderán recuperala mediante presentación a unha proba escrita con distintos
tipos de preguntas. Só haberá unha recuperación por avaliación, e non por exame parcial.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior
ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente
nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir, asimesmo, a presentación dalgún traballo
individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non menor ao 90% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que
será positiva para todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Psicoloxía – 2º Bacharelato
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Para todos os estándares recollidos na táboa, o grao mínimo de consecución para entendelos como acadados será do 50% da
puntuación máxima.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na aula contará ao menos un 5% da nota, os traballos
(tanto individuais como en grupo) ao menos un 20% e as probas escritas ao menos outro 75%. Contémplase a posibilidade de que a
excelencia nalgún destes apartados (traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida
supor un incremento de ata un 5% na cualificación obtida, que poida compensar un resultado non óptimo en calquera outro
apartado.

Os  alumnos  que  non  poidan  superar  unha  avaliación  poderán  recuperala  mediante  presentación  de  traballos  individuais  e
presentación a  unha proba escrita  con distintos tipos de preguntas.  A  proba escrita  terá un valor  non menor do 80% nestas
recuperacións.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior



ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente
nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir, asimesmo, a presentación dalgún traballo
individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non menor ao 90% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que
será positiva para todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Ética e Filosofía do Dereito – 2º de Bacharelato
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender que un estándar de
aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na aula contará un 20% da nota, os traballos (tanto
individuais como en grupo)  un 30%  e as probas escritas o 50% restante .

Os  alumnos  que  non  poidan  superar  unha  avaliación  poderán  recuperala  mediante  presentación  de  traballos  individuais  e
presentación a unha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Traballos e proba terán un valor parello nestas recuperacións.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior
a 3. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente na
presentación dos traballos individuais indicados polo profesorado, xunto cunha proba escrita con distintos tipos de preguntas.
Traballos e proba escrita terán cada un un peso do 50% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que será positiva para
todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Filosofía – 1º de Bacharelato
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender que un estándar de
aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na aula contará ao menos un 5% da nota, os traballos
(tanto individuais como en grupo) ao menos un 10% e as probas escritas ao menos outro 85%. Contémplase a posibilidade de que a
excelencia nalgún destes apartados (traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida
supor un incremento de ata un 5% na cualificación obtida, que poida compensar o non acadamento pleno dalgún outro estándar.

Os  alumnos  que  non  poidan  superar  unha  avaliación  poderán  recuperala  mediante  presentación  de  traballos  individuais  e
presentación a  unha proba escrita  con distintos tipos de preguntas.  A  proba escrita  terá un valor  non menor do 80% nestas
recuperacións.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior
ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente
nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir, asimesmo, a presentación dalgún traballo
individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non menor ao 90% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que
será positiva para todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.



Filosofía – 4º ESO
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender que un estándar de
aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na aula contará ao menos un 5% da nota, os traballos
(tanto individuais como en grupo) ao menos un 15% e as probas escritas ao menos outro 80%. Contémplase a posibilidade de que a
excelencia nalgún destes apartados (traballos voluntarios, participación sobresaínte na aula, excelencia nas probas escritas) poida
supor un incremento de ata un 5% na cualificación obtida, que poida compensar

Os  alumnos  que  non  poidan  superar  unha  avaliación  poderán  recuperala  mediante  presentación  de  traballos  individuais  e
presentación a  unha proba escrita  con distintos tipos de preguntas.  A  proba escrita  terá un valor  non menor do 80% nestas
recuperacións.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior
ao 4. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente
nunha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Os docentes poderán requerir, asimesmo, a presentación dalgún traballo
individual. En calquera caso, a proba escrita terá un peso non menor ao 90% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que
será positiva para todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.

Valores Éticos – 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO
Todos os estándares avaliados teñen, de partida, a mesma importancia na avaliación final, é dicir, son completamente equivalentes.

Como queda recollido no epígrafe de Indicadores de logro, o grao mínimo de consecución para entender que un estándar de
aprendizaxe foi acadado dase cando o alumno chega ao 50% da avaliación máxima para ese estándar.

A cualificación que obterá o alumno en cada unha das avaliacións parciais recollerá as dos distintos instrumentos de avaliación
aplicados nos estándares de aprendizaxe tratados. En todo o caso, o traballo na aula contará ao menos un 20% da nota, os traballos
(tanto individuais como en grupo) ao menos un 30% e as probas escritas ao menos outro 30%.

Os  alumnos  que  non  poidan  superar  unha  avaliación  poderán  recuperala  mediante  presentación  de  traballos  individuais  e
presentación a unha proba escrita con distintos tipos de preguntas. Traballos e proba terán un valor parello nestas recuperacións.

A cualificación da avaliación final será a media das tres avaliacións parciais. Quedarán avaliados positivamente aqueles alumnos que
teñan unha cualificación media igual ou superior ao 5, sempre que en ningunha das avaliacións parciais a cualificación sexa inferior
a 4. Previa a avaliación final os alumnos que o precisen poderánse presentar a unha proba de características semellantes ás das
avaliacións parciais onde poderán recuperar todos aqueles estándares de aprendizaxe que lles quedasen pendentes.

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de xuño terán que presentarse a unha proba en setembro, consistente na
presentación dos traballos individuais indicados polo profesorado, xunto cunha proba escrita con distintos tipos de preguntas.
Traballos e proba escrita terán cada un un peso do 50% na cualificación final da avaliación extraordinaria, que será positiva para
todos aqueles alumnos que acaden deste xeito unha nota igual ou superior a 5.
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