
Actualización da Programación do Departamento de Filosofía. 

Addenda ao punto 7: Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do 
alumnado 
 
 

2º ESO: VALORES ÉTICOS  

Avaliacións trimestrais 

Hai tres avaliacións trimestrais. A nota media provinte da realización das tarefas sobre 

os temas ou outro material documental, traballados na clase, dará o 80% da nota de 

avaliación por trimestre. O 20% restante sairá da participación na aula e do esforzo do 

alumno. A participación refírese a intervencións oportunas e fundamentadas, tanto 

durante a explicación, como en debates e reflexións que se susciten, así como durante 

a corrección oral das tarefas. Para aprobar cada avaliacións deberá acadarse un 5. 

En cada avaliación haberá un exame só para o alumnado que non teña superada algunha 

das tarefas e sempre sobre a parte non superada.  

Avaliación final 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles 

alumnos que non acaden un 5 na nota media das tres avaliacións terán a opción de 

recuperar as avaliacións suspensas antes da avaliación final.  

4º ESO: VALORES ÉTICOS 

Avaliacións trimestrais 

Hai tres avaliacións trimestrais. En cada unha delas calcúlase a nota do seguinte xeito: 

80% para traballos e resto de tarefas desenvolvidas, 20% participación. 

Se o alumnado non chega ao 5 como nota global da avaliación, terá un exame trimestral 

sobre os temas e tarefas tratados na aula.  

Avaliación final 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles 

alumnos que non acaden un 5 na nota media das tres avaliacións terán a opción de 

recuperar as avaliacións suspensas antes da avaliación final.  



4º ESO: FILOSOFÍA  

Avaliacións trimestrais 

Hai tres avaliacións trimestrais. A nota trimestral será a media das notas dos bloques 

abordados, divididos en tarefas, que serán entregadas en Edixgal segundo os prazos 

fixados. A nota de cada bloque extráese do seguinte xeito: presentacións, 30% ; 

participación na práctica de aula, 20 %; e traballo presentado en Edixgal, 50%. Esta 

última porcentaxe atende ao obxectivo do curso que é que cada alumno elabore o seu 

propio temario da materia.  

Se a nota global non chegase ao 5, o alumnado terá un exame por cada bloque suspenso 

cuxa nota fará media coa dos outros bloques vistos na avaliación.  

Avaliación final 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles 

alumnos que non acaden un 5 na nota media das tres avaliacións terán a opción de 

recuperar as avaliacións suspensas antes da avaliación final.  

 

2º BACHARELATO: HISTORIA DA FILOSOFÍA 

Avaliacións trimestrais 

Hai tres avaliacións trimestrais. Realizarase polo menos un exame por avaliación. De 

haber dous valerán o 50% cada un. Estas probas ponderarán en cada avaliación un 90% 

da nota. Terán o formato da proba da ABAU, isto é, dúas preguntas co correspondente 

valor: 1) Comentario de texto (60% da nota do exame) 2) Desenvolvemento dun 

estándar (40% da nota). A segunda das preguntas poderá ser oral o escrita, segundo o 

determine o profesor, con aviso previo aos alumnos.  

O rexistro do traballo dos alumnos tanto en clase como na casa (comentarios de texto, 

elaboración de esquemas, comparativas entre autores e sistemas filosóficos, etc.), 

ponderará un 10%.  

Para superar a materia debe acadarse como mínimo un 5 en cada unha das avaliacións. 

Os alumnos que non conseguiran este mínimo terán un exame de recuperación 

trimestral. Igualmente, para superar dita proba hai que obter un mínimo de 5 puntos. 



Avaliación final 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles alumnos 

avaliados negativamente en unha, varias ou todas as avaliacións trimestrais e que, 

consecuentemente, non cheguen á nota mínima de 5, terán a opción de recuperar a 

materia nunha proba obxectiva que se celebrará antes da data de avaliación. 

Avaliación extraordinaria. 

A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva, para a que 

entrarán todos os contidos vistos no curso. Durante o período de tempo que media 

entre a avaliación final e a extraordinaria se realizarán actividades de apoio, reforzo e 

ampliación para todo o alumnado. 

 

2º BACHARELATO: PSICOLOXÍA 

Avaliacións trimestrais 

Hai tres avaliacións trimestrais. A ponderación da materia en cada unha das avaliacións 

é a seguinte: 60% para unha proba escrita e 40% para as actividades realizadas na casa 

e na aula. Estas proporcións ven xustificadas polos propios estándares da materia, que 

na súa maioría están orientados a procedementos prácticos.  No 40% inclúese un 

traballo de investigación en grupo (un por trimestre), que terá que ser presentado na 

aula. 

Avaliación final 

A nota da avaliación final será a media das tres avaliacións trimestrais. Aqueles alumnos 

que non acaden un 5, terán a opción de recuperar nun exame a parte suspensa antes da  

avaliación final. Dito exame constará de dúas partes: unha parte teórica con cuestións  

obxectivas sobre algúns dos estándares desenvolvidos e una parte práctica relacionada 

coas actividades e traballos elaborados. A materia só se recuperará se se acada como 

mínimo un 5. 

Avaliación extraordinaria 

A nota da avaliación extraordinaria será o resultado dunha proba obxectiva (coa mesma 

estrutura das recuperación) para a que entrarán todos os contidos vistos no curso. 



Durante o período de tempo que media entre a avaliación final e a extraordinaria se 

realizarán actividades de apoio, reforzo e ampliación para todo o alumnado. 

 

NOTA: Calquera proba de avaliación de calquera das materias na que houbera 

constancia de que o alumno copiara utilizando procedementos non lícitos (“chuletas”, 

móbil, reloxos intelixentes, “pinganillos”...) será invalidada. Se non existe dita constancia 

pero si sospeitas fundadas ao detectar un nivel léxico elevado e que non é o utilizado 

habitualmente polo alumno en cuestión, ou se se responde a preguntas distintas ás 

formuladas ou se houbera total “coincidencia literal” con apuntes, páxinas web, etc. 

quedará ao criterio do profesor a repetición da proba de xeito oral. 

 


