
Departamento de Filosofía – ADDENDA, curso 2021-22

Valores éticos, 1º, 2º, 3º e 4º da ESO

TERCEIRA AVALIACIÓN (6  de  xuño  de  2022): o  docente  poñerá  a  cualificación  correspondente  á
terceira avaliación exclusivamente.

Período entre o 6 de xuño e o 22 de xuño: o docente de cada grupo terá soamente dúas ou tres clases; non
máis. Nelas, no caso de haber estudantes que non acadaran o “suficiente” como resultado da nota media das
tres cualificacións dos tres períodos avaliativos do curso, o profesor facilitará a ese alumnado clase/s de
repaso ou reforzo para que sexa quen de facer un traballo ou unha tarefa escrita equivalente. Co resto do
alumnado, fará actividades de aula de repaso ou ampliación dos temas xa dados.

AVALIACIÓN ORDINARIA (22 de xuño): a cualificación final do curso será a media da obtida nos tres
períodos avaliativos, tendo ademais en conta as tarefas, traballos ou actividades desenvolvidas no período
entre o 6 e o 22 de xuño no caso dos estudantes que o día 6 non lograran o “suficiente”.

Filosofía, 4º da ESO

TERCEIRA AVALIACIÓN (6 de xuño de 2022): o docente poñerá a cualificación correspondente a todos
os  temas  expostos  e  traballados  na  aula  desde  setembro  (cualificación  media  obtida  a  partires  das
cualificacións de todos estes temas, como xa consta na Programación Didáctica).

Período entre o 6 de xuño e o 22 de xuño: no caso de que houbera estudantes que non acadaran o aprobado,
o docente daríalles clases de repaso ou reforzo, con tarefas ou actividades escritas que en calquera caso non
serán probas escritas convencionais, como nunca o foron de setembro a xuño. Co alumnado xa aprobado o
día 6, faranse actividades de repaso ou ampliación dos temas vistos.

AVALIACIÓN ORDINARIA (22 de xuño): como xa dixéramos arriba, a cualificación final ten que ser a
media de todos os temas vistos no curso, e, no caso do alumnado que non lograse o aprobado o día 6, tendo
en conta tamén as tarefas e actividades desenvolvidas entre o 6 e o 22 de xuño.

Filosofía, 1º de bacharelato

TERCEIRA AVALIACIÓN, ORDINARIA  (6 de xuño de 2022):  vistos  os  temas do curso e  feita  a
recuperación final en maio, o docente poñerá a cualificación do día 6 tendo en conta a cualificación media
obtida a partires de todos eses temas (é dicir, non dos tres períodos avaliativos, senón dos temas concretos
vistos de setembro a maio incluídos, como xa consta na Programación Didáctica).

Período entre o 6 de xuño e o 22 de xuño: para os estudantes non aprobados o 6 de xuño haberá actividades
de repaso e/ou reforzo dos temas vistos entre setembro e xuño co fin de que logren  superar a “proba escrita
extraordinaria”  de  finais  de  xuño,  na  data  e  hora  fixadas  pola  Dirección  do  IES.  Para  o  alumnado xa
aprobado  o  día  6  de  xuño,  haberá  actividades  ou  tarefas  de  repaso  ou  ampliación  deses  temas,  ou  de
preparación do seguinte curso  e/ou comentarios de diversos textos.

AVALIACIÓN  EXTRAORDINARIA:  a  cualificación  dependerá  do  resultado  da  proba  escrita
extraordinaria feita a finais de xuño na data e hora  marcadas pola Dirección do IES.


