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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Atendendo á situación excepcional creada pola pandemia do covid-19 que provocou a suspensión das 
clases presenciais, presentamos esta «Adaptación da programación didáctica» do Departamento de 
Filosofía. 
 Este é o marco legal ao que nos acollemos: 
1. A «Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/ 139/2020, de 17 de 
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.» 
2. A «Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.» 
3. As «Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia». 
 
 Como xa quedaba recollido na programación oficial, a «Adaptación da programación didáctica» 
do Departamento de Filosofía afecta a catro materias, e a seis grupos en tres niveis. 
 Dos catro apartados que as instrucións das autoridades educativas nos marcaban como base das 
adaptacións, o noso proxecto unifica tres deles para todas as materias: 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
3. Información e publicidade 
 O único apartado que precisou un tratamento diferenciado, e por iso se presenta ao final, foi o de 
4. Avaliación e cualificación. 
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 
 
Seguindo a pauta das autoridades educativas de considerar non avaliable ningún contido posterior á 
suspensión das clases presenciais durante o estado de alarma pola pandemia de covid-19, o 
Departamento utiliza un criterio unificado en todas as materias ao seu cargo respecto aos estándares de 
aprendizaxe e competencias imprescindibles: 
 Mantéñense todos os estándares e competencias da programación didáctica orixinal referidos aos 
contidos que foron desenvolvidos e cualificados até a suspensión das clases presenciais, e quedan 
eliminados o resto. 
 
 
 

2. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 
 
Ampliación 
Entendemos que as pautas das autoridades educativas son claras ao respecto: toda ampliación de 
contidos debe ser voluntaria para o alumnado e en ningún caso avaliable. A ese criterio nos atemos. 
 En todas as materias a cargo do Departamento os contidos que estaban previstos para a terceira 
avaliación antes da suspensión das clases presenciais, están expostos na aula virtual do Centro e foron 
enviados a todo o alumnado a través do correo electrónico. 
 A partir de aí, o Departamento ofreceu a posibilidade de ampliar os contidos desenvolvidos 
durante o curso presencial a todo o alumnado ao seu cargo, tanto individual como colectivamente. 
 Dadas as características das materias ao cargo deste Departamento, só demos a recomendación 
expresa de ampliar contidos no nivel de 2º de bac. e na materia de «Historia da filosofía», e só ao 
alumnado que queira optar á proba correspondente das ABAU. 
 
Recuperación, reforzo e repaso 
Nos procedementos e instrumentos de avaliación que sinalamos no apartado 4 desta «Adaptación da 
programación didáctica» establécense as probas voluntarias para o alumnado. A metodoloxía de 
recuperación, reforzo e repaso desenvólvense a partir delas. 
 O Departamento ofrece, en primeiro lugar, todo tipo de material de traballo para repasar e 
reforzar os coñecementos e destrezas adquiridas, e para recuperarlos se fose preciso. Entre ese material 
hai apuntes e exercicios teóricos e prácticos. 
 En segundo lugar, o Departamento ofrece clases a través da plataforma webex, tanto a grupos 
completos como a grupos parciais e mesmo clases individuais. Se fose necesario, ofrecemos tamén a 
posibilidade de clases vía telefónica. 
 Finalmente, o Departamento ofrece a resolución de todo tipo de consultas a través do correo 
electrónico, por vía telefónica ou a través de plataforma webex (de agora en diante cando usemos o nome 
desta plataforma significará en realidade «calquera plataforma audivisual», pois en función das 
posibilidades do alumnado pódense usar outras como meet, zoom, whatsapp, skype, etc.). 
 
  



 

3 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                                                                             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

 

3. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 
 
Adiantándonos ás pautas ofrecidas polas autoridades educativas, o alumnado a cargo do noso 
Departamento coñece, desde finais de marzo, as adaptacións da programación didáctica para o 
desenvolvemento da terceira avaliación e a fin do curso: fóiselles enviando por correo electrónico, e foi 
publicada puntualmente na aula virtual do Centro. 
 Tiveron, e teñen, en todo momento, información detallada dos axustes nos contidos, do cambio 
de sistema de avaliación, das novas probas de cualificación e dos criterios que se usan, así como da 
metodoloxía e as actividades previstas. 
 O principal problema que atopou este Departamento para a docencia non presencial foi a de 
determinar mecanismos e horarios. Sen un claro cando e como, a labor docente resulta ineficaz. 
 Como se detalla no cadro inferior, o Departamento estableceu catro canles para comunicarse co 
alumnado para ofrecerlles toda a información que precisan: 
—O correo electrónico 
—A vía telefónica 
—A aula virtual do Centro 
—A plataforma webex 
 

Motivo da comunicación 
Vía de comunicación 

Correo electrónico Teléfono Aula virtual Plataforma webex 
Contacto co alumnado X X X X 
Motivación do alumnado X X  X 
Consultas do alumnado X X  X 
Información para o alumnado X X X  
Material para o alumnado X  X  
Exercicios para o alumnado X  X X 
Estrutura das probas de cualificación X X X  
Condicións das probas de cualificación X X X  
Criterios de cualificación das probas X X X  
Concordar probas de cualificación X X   
Realización de probas de cualificación X X (ocasionalmente)  X 
Clases de repaso, reforzo e recuperación  X  X 
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4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 
 
4.1. CUALIFICACIÓN FINAL 
 
A pauta fundamental que, segundo a nosa interpretación, nos dan as autoridades educativas, é que 
ofrezamos a maior seguridade posible ao alumnado. Para cumprir con esa pauta, partimos, en todas as 
materias e grupos ao cargo do Departamento, dunha «cualificación final provisional» obtida da forma 
legal máis lóxica: a partir da media dos bloques temáticos desenvolvidos até o momento da suspensión 
das clases presenciais. 
 Este é o eixo do noso sistema para desenvolver a terceira avaliación e a fin do curso en todas as 
materias ao cargo deste Departamento.  
 Explicámolo: 
 Consideraremos a cualificación media conseguida nos dous bloques desenvolvidos como 
«cualificación final provisional» e ao tempo como cualificación final mínima asegurada. 
 A partir da «cualificación final provisional» o alumnado terá varias opcións para mellorar esa 
cualificación pero en ningún caso podería baixárselle. 
 
 No resto dos apartados referentes á avaliación e cualificación xa non é posible manter a mesma 
unidade de criterio para todas as materias a cargo do Departamento. 
 Especificamos, pois, materia por materia as características de cada unha no resto dos aspectos da 
avaliación e a cualificación. 
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4.2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE «HISTORIA 
DA FILOSOFÍA» PARA 2º BAC. 
 
 
4.2.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecida a «cualificación final provisional» segundo o indicado no apartado 4.1., ofrecemos ao 
alumnado de «Historia da filosofía» para 2º de bac. dúas opcións: 

—O alumnado que non acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas de recuperación» 
—O alumnado que acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas para mellorar a 
cualificación final» 

 
 Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos para o alumnado que non 
acadara o nivel de aprobado como para o que si, pero engadindo unha proba para o alumnado que non 
acadara o nivel de aprobado intentando así reforzar as competencias básicas da materia. 
 Estas son as tres razóns que xustifican a coincidencia de probas: 
—as probas desenvólvense sobre contidos mínimos tal e como se contemplaban na programación oficial 
—redúcese o grao de confusión que a diversificación de probas podería causar no alumnado 
—esperamos que ao alumnado que non acadara aínda o nivel de aprobado, o acade durante a terceira 
avaliación e poida seguir mellorando a súa cualificación 
 As tres probas coincidentes serían: 
—Estruturación de textos filosóficos 
—Probas orais de coñecemento tipo test 
—Probas orais de explicacións teóricas 
 A proba específica para o alumnado que non acadara o nivel de aprobado sería: 
—Reflexións filosóficas sobre a situación actual 
 
 No seguinte cadro detallamos as condicións destas probas, e todas terán como data límite o día 
anterior ao que se fixe a reunión da terceira avaliación: 
 

Estruturación de textos filosóficos 
—O alumnado elixirá un autor dos tratados durante o desenvolvemento das dúas primeiras avaliacións, concordarase día e 
hora e o docente enviará un texto dese autor para que o alumnado faga unha estrutura das ideas, cun prazo de entrega de 1 
hora. 
—A valoración máxima de cada estrutura será de 0,05 puntos. 
—As estruturas deben facerse nun formato estándar e mandaranse como arquivo adxunto a unha mensaxe enviada desde o 
correo persoal do MGB, ao enderezo de correo do MGB do docente. 
—Non hai límite ás estruturas de textos que se poden facer. 

Probas orais de coñecemento tipo test 
—O alumnado elixirá un estándar dos tratados durante o desenvolvemento das dúas primeiras avaliacións, concordarase día e 
hora e o docente conectará co alumnado en directo. 
—Despois de comprobar que o alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba que consistirá en dez preguntas 
tipo test sobre o estándar elixido. O alumnado terá vinte segundos para contestar cada pregunta. 
—A valoración máxima de cada proba de coñecemento tipo test será de 0,1 puntos. 
—O límite de probas é de unha por cada un dos estándares tratados durante o desenvolvemento das dúas primeiras 
avaliacións. 

Probas orais de explicacións teóricas 
—O alumnado elixirá un estándar dos tratados durante o desenvolvemento das dúas primeiras avaliacións, concordarase día e 
hora e o docente conectará co alumnado en directo. 
—Despois de comprobar que alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba que consistirá en catro preguntas 
sobre o estándar elixido. O alumnado terá un minuto para elaborar un esquema antes de desenvolvelo oralmente. 
—A valoración máxima de cada proba de explicacións teóricas será de 0,1 puntos. 
—O límite de probas é de unha por cada un dos estándares tratados durante o desenvolvemento das dúas primeiras 
avaliacións. 
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Reflexións filosóficas sobre a situación actual 
—Trátase dun traballo escrito  de reflexión a partir de ideas éticas ou políticas correspondentes aos estándares desenvolvidos 
no curso nas dúas primeiras avaliacións. O alumnado terá que relacionar cada idea coa situación actual de estado de alarma, 
pandemia e confinamento. En canto se elixa estándar e se solicite, concordarase día e hora e o docente enviará a proba, cun 
prazo de entrega de 3 horas. 
—A estensión mínima de cada traballo escrito sobre un estándar será de 500 palabras (algo menos dunha páxina) 
—A valoración máxima de cada traballo escrito sobre un estándar será de 0,05 puntos. 
—Os traballos escritos deben facerse nun formato estándar, e mandaranse como arquivo adxunto a unha mensaxe enviada 
desde o correo persoal do MGB, ao enderezo de correo do MGB do docente. 
—O límite de traballos que se poden facer é de cinco. 

 
 
4.2.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN XERAIS 
 
Respecto aos criterios recollidos na programación orixinal eliminamos os criterios de cualificación (CC) 
CC1 e CC2 e CC3.3 e todos os criterios referidos á proba de recuperación final: CC5. O cambio de sistema 
de avaliación obríganos tamén a facer cambios no CC3 e no CC3.2. Malia a reducción e reforma dos 
criterios de cualificación, conservamos, para non crear confusión, a numeración da programación 
orixinal: 
 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos dous 
primeiros bloques, á que se lle engadirán directamente as cualificacións obtidas nas probas 
desenvolvidas na terceira avaliación. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. Seguirase o mesmo criterio para as centésimas 
respecto ás décimas, se fose o caso. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 6 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 7, as cualificacións que superen o 7 en alomenos tres décimas, cadraranse co 8, as 
cualificacións que superen o 8 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 9, e as cualificacións que 
superen o 9 en alomenos unha décima, cadraranse co 10. Con este criterio pretendemos compensar 
a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias aritméticas. 

CC4: A materia considerarase superada cando na avaliación ordinaria final o alumnado obteña 
alomenos o 45% da puntuación ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o 
curso. 
 
 
4.2.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA ESTRUTURACIÓN DE TEXTOS FILOSÓFICOS 
Concepto Cualificación base Significado 

Plaxio Pode restar até 0,05 puntos Restarase por calquera incidencia que indique que se falsea o resultado da proba 

Estruturación 

0/0,02 puntos Sumarase pola correcta captación das ideas do texto 

0/0,02 puntos Sumarase pola correcta ordenación das ideas do texto 

0/0,01 puntos Sumarase pola corrección e coherencia na redacción 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS PROBAS ORAIS DE COÑECEMENTO TIPO TEST 
10 acertos, 0,1 pts.; 9 acertos, 0,09 pts.; 8 acertos, 0,07 pts.; 7 acertos, 0,05 pts.; 6 acertos, 0,03 pts.; 5 acertos, 0,02 pts.; 4 
acertos, 0,01 pts.; menos de 4 acertos, 0 pts. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS PROBAS ORAIS DE EXPLICACIÓNS TEÓRICA 
Cada unha das catro respostas correcta, completa e ben explicada poderá cualificarse cun máximo de 0,025 puntos, para un 
total, na proba completa, de 0,1 puntos. Na cualificación valorarase a cantidade e corrección dos datos que recollades da 
información suministrada nas clases máis a recollida por vós, a orde e coherencia da explicación, e a orixinalidade. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS REFLEXIÓNS FILOSÓFICAS 

A cualificación corresponde a cada traballo escrito sobre unha idea ética ou política dun dos cinco estándares 
Concepto Cualificación base Significado 

Plaxio Pode restar até 0,05 puntos Restarase pola información allea que se use sen indicalo 

Cantidade Pode restar até 0,05 puntos Restarase até polo traballo escrito que non chegue ás 500 palabras 

Reflexión 0/0,03 puntos Valorarase pola coherencia e orixinalidade da reflexión persoal 

Relación 0/0,015 puntos Valorarase pola correcta relación entre a reflexión persoal e a idea ética ou política proposta 

Redacción 0/0,005 puntos Sumarase pola corrección e coherencia na redacción, sempre que sexa persoal 
 
 
4.2.4. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
O alumnado que rematado o curso non acadara o nivel de aprobado poderá presentarse a unha proba 
extraordinaria en setembro. 
 Descoñecendo aínda se a proba será presencial ou telemática, ofrecemos dous modelos. 
 Se a proba é presencial aterase aos criterios da programación orixinal pero reducindo os contidos 
aos desenvolvidos antes da suspensión das clases presenciais. 
 Se a proba é finalmente telemática, mantendo a reducción dos contidos aos desenvolvidos antes 
da suspensión das clases presenciais, seguirase o seguinte modelo: 
 Concordarase co alumnado implicado día e hora (sempre que non sexan as autoridades quenes o 
marquen) e o docente conectará co alumnado en directo. 
 Despois de comprobar que alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba 
 A proba terá dúas partes: 
1. Enviarase ao alumnado dous estándares de aprendizaxe, un de cada un dos dous primeiros bloques, 
acompañado de senllos textos ilustrativos dos recollidos na selección de textos ABAU. A partir da 
recepción, o alumnado terá unha hora para, unha vez elexido un dos dous estándares, comentar o texto 
que o acompaña e, a partir del, desenvolver o estándar. Unha vez rematado, o alumnado terá que enviar 
o resultado nun formato estándar e como arquivo adxunto a unha mensaxe enviada desde o seu enderezo 
de correo persoal do MGB, ao correo do MGB do docente. A cualificación máxima desta primeira parte 
será de 6 ptos. (o 60 % da proba). 
2. En directo, o docente presentará dous estándares, que non coincidan cos da primeira parte da proba, 
para que o alumnado elixa un que terá que desenvolver oralmente. O alumnado terá dous minutos para 
elaborar un esquema antes de desenvolvelo oralmente. A cualificación máxima desta segunda parte será 
de 4 pts. (o 40 % da proba).  
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4.3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE 
«ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL» PARA 2º BAC. 
 
 
4.3.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecida a «cualificación final provisional» segundo o indicado no apartado 4.1., e estando aprobado 
todo o alumnado da materia «Antropoloxía social e cultural» para 2º de bac., non resulta necesario 
ningún tipo de proba de recuperación. 
 O Departamento, de forma consensuada co alumnado, ofreceu a posibilidade de mellorar a 
cualificación alterando o mínimo posible o plan previsto na programación orixinal. 
 En función diso, o Departamento propón unha «Proba única para mellorar a cualificación». 
 
 No seguinte cadro detallamos as condicións desta proba, que terá como data límite o día anterior 
ao que se fixe a reunión da terceira avaliación: 
 

Elaboración dun vídeo 
—O alumnado elaborará un vídeo sobre un tema relacionado cos contidos dos dous primeiros bloques da materia dun mínimo 
de 8 minutos. 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir a exposición oral do alumnado en circunstancias semellantes ás dunha 
exposición oral na aula. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do MGB ao 
enderezo MGB do docente. 

 
 
4.3.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN XERAIS 
 
Respecto aos criterios de cualificación recollidos na programación orixinal deixamos todos como estaban 
agás o CC3 e CC3.2 que  se deben reformar para adecuarse aos cambios realizados. 
 Estas serían as novas formulacións deses dous criterios: 
 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos dous 
primeiros bloques cadrada co enteiro máis próximo e, para quen voluntariamente opte á «Proba única 
para mellorar a cualificación», será o resultado da media aritmética das cualificacións dos dous 
primeiros bloques máis o resultado desa proba única, e cadrada logo esa media co enteiro máis próximo. 

CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 6 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 7, as cualificacións que superen o 7 en alomenos tres décimas, cadraranse co 8, as 
cualificacións que superen o 8 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 9, e as cualificacións que 
superen o 9 en alomenos unha décima, cadraranse co 10. Con este criterio pretendemos compensar 
a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias aritméticas. 

 
 
4.3.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS EXPOSICIÓNS 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Pode restar até 10 puntos Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 10 puntos 
Restarase por toda lectura de información non xustificada. No caso de que a 

exposición sexa gravada valorarase polo ton 

Material usado 0/2 puntos Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación dos compañeiros 0/4 puntos Sumarase polo carácter didáctico para o resto do alumnado 

Cantidade de información 0/2 puntos Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/2 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 

Orixinalidade +0/+1 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
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BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 20' 15' 10' 8' 
10%-5% 18'/19 13' 30"/14' 15" 9'/9' 30" 7' 12"/7' 36" —0,5/—1 puntos 

20%-10% 16'/18' 12'/13' 30'' 8'/9' 6' 24"/7' 12" —1/—2 puntos  

30%-20% 14'/16' 10' 30"/12' 7'/8' 5' 36"/6' 24" —2/—3 puntos 

50%-30% 10'/14' 7' 30''/10' 30'' 5'/7' 4'/5' 36" —3/—5 puntos 

70%-50% 5' 20''/10' 4'/7' 30" 2' 40"/5' 2' 24"/4' —4/—7 puntos 

menos do 70% menos de 5' 20'' menos de 4' menos de 2' 40'' menos de 2' 24" —7/—10 puntos 
 
 
4.3.4. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
Todo o alumnado desta materia conseguíu xa o nivel de aprobado polo que non será preciso ningunha 
proba extraordinaria en setembro. 
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4.4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE «FILOSOFÍA» 
PARA 1º BAC. 
 
 
4.4.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecida a «cualificación final provisional» segundo o indicado no apartado 4.1., ofrecemos ao 
alumnado de «Filosofía» para 2º de bac. unha primeira opción: completar as probas da segunda 
avaliación que non puideron realizarse malia estaren fixadas e cos contidos  xa desenvolvidos. 
 Segundo as pautas presentadas polas autoridades educativas, na terceira avaliación non se pode 
avanzar no temario. No caso do noso Centro, a segunda avaliación de todos os niveis agás 21 de 
bacharelato, quedou interrompida o 13 de marzo, e quedaron sen facer probas do segundo bloque. Cando 
houbo que ofrecer os resultados na reunión da segunda avaliación, o Departamente decidiu (práctica que 
non é estraña ao alumnado), extrapolar a cualificación das probas realizadas sobre o máximo 
conseguible. 
 Pero unha vez obtida a «cualificación final provisional», o Departamento ofreceu ao seu 
alumnado a posibilidade de facer, sempre voluntariamente e unha vez coñecidos os reaxustes que houbo 
que facer para adaptalas ás novas circunstancias, as probas da segunda avaliación que estaban pendentes 
de realizarse nos días en que se decretou a suspensión das clases, e que grande parte do alumnado xa tiña 
preparadas. 
 Este foron os reaxustes das dúas probas da segunda avaliación que se podía optar a completar: 
 

CONDICIÓNS E CARACTERÍSTICAS DAS PROBAS PARA COMPLETAR A SEGUNDA AVALIACIÓN 
1. Reaxuste da proba 1 de exposición oral na aula 
—Debedes facer unha exposición previamente gravada nun vídeo editado ou ben nun vídeo no que se grave a exposición oral 
en condicións semellantes ás dunha exposición presencial (sen edición). 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir a vosa exposición oral en circunstancias semellantes ás dunha exposición 
oral na aula. 
—As exposicións tratarán sobre os temas previamente elixidos polo alumnado antes da suspensión das clases. 
—A exposición puntuarase cun máximo de 1 punto. 
—A data límite de en trega será o luns, 4 de maio do 2020. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do MGB ao 
correo MGB do docente. 

2. Reaxuste da proba 5, teórica, sobre a unidade 4: «Epistemoloxía» 
—A proba constará de dúas partes e permitirá obter un máximo de 2 puntos. 
—A primeira parte, que será cualificada cun máximo de 1 punto, consistirá na busca de información para a elaboración dun 
vídeo sobre un tema epistemolóxico de actualidade. 

—Sobre un tema que relacione a epistemoloxía cun tema sobre a situación actual de estado de alarma, pandemia e 
confinamento, tedes que elaborar un vídeo, en formato compatible coa aplicación VLC, dun mínimo de 4 minutos. 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir a vosa exposición oral en circunstancias semellantes ás dunha 
exposición oral na aula. 
—A data límite de entrega é o luns, 4 de maio do 2020. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do 
MGB ao correo do MGB do docente. 

—A segunda parte consistirá no resume e comentario dun artigo xornalístico relacionable con tema epistemolóxico, e será 
cualificado cun máximo de 1 punto. 

—Concordarase un día e unha hora co alumnado, mandaráselles o artigo e, a partir dese momento, terán 4 horas para 
entregar o resume e o comentario. 
—O envío do resume faráse, nun documento estándar, como arquivo adxunto nunha mensaxe enviada desde o correo 
persoal do MGB ao correo do MGB do docente. 
—O comentario ten que ter unha estensión mínima de 1000 palabras (algo menos de dúas páxinas). Para elaborar o 
comentario débese usar como base as informacións dos apuntes da unidade 4: «Epistemoloxía». 
—Para facer esta proba propóñense tres días distintos para que cada alumno elixa libremente. O horario será o mesmo, de 
tarde, para non interferir nas posibles clases da mañá. Estas son as tres posibilidades: 

—martes, 5 de maio entre ás 17 horas e as 21 horas 
—mércores, 6 de maio entre ás 17 horas e as 21 horas 
—xoves, 7 de maio entre ás 17 horas e as 21 horas 
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 Completada esa opción, xa todo o alumnado pasa a estar nas mesmas circunstancias ao 
completárense as dúas avaliacións. A partir de aí o Departamento ofreceu dúas opcións: 

—O alumnado que non acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas de recuperación» 
—O alumnado que acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas para mellorar a 
cualificación final» 

 
 Os procedementos e instrumentos de avaliación serán estruturalmente os mesmos para o 
alumnado que non acadara o nivel de aprobado como para o que si, pero engadindo dúas probas para o 
alumnado que non acadara o nivel de aprobado intentando así reforzar as competencias básicas da 
materia. 
 Estas son as tres razóns que xustifican a coincidencia de probas: 
—as probas desenvólvense sobre contidos mínimos tal e como se contemplaban na programación oficial 
—redúcese o grao de confusión que a diversificación de probas podería causar no alumnado 
—esperamos que ao alumnado que non acadara aínda o nivel de aprobado, o acade durante a terceira 
avaliación e poida seguir mellorando a súa cualificación 
 As tres probas coincidentes son: 
—Lectura, estruturación e comentario de textos 
—Elaboración de vídeos 
—Proxecto «Diario do confinamento» 
 A dúas probas específicas para o alumnado que non acadara o nivel de aprobado son: 
—Probas orais de coñecemento tipo test 
—Probas orais de explicacións teóricas 
 
 No seguinte cadro detallamos as condicións destas probas: 
 

Lectura, estruturación e comentario de textos 
—O alumnado elixirá unha unidade do primeiro ou o segundo bloque da materia, concordarase día e hora, e o docente enviará 
un texto. A partir dese momento, o alumnado terá 4 horas para entregar a estrutura das principais ideas do texto e un 
comentario de estensión mínima de 500 palabras (algo menos de unha páxina), se é «Proba de recuperación», e de 1000 
palabras (algo menos de dúas páxinas) se é «Proba para mellorar a cualificación final». 
—A valoración máxima de cada estrutura dun texto máis o comentario será de 0,05 puntos. 
—A estrutura e o comentario deben facerse nun formato estándar e mandaranse como arquivo adxunto a unha mensaxe 
enviada desde o correo persoal do MGB ao correo do MGB do docente. 
—Non hai límite de probas deste tipo que se poidan realizar. 

Elaboración de vídeos 
—Trátase dun traballo de busca de información, para elaborar un vídeo, sobre algún tema en relación cos contidos dos dous 
primeiros bloques do curso. 
—O tema terá que ser proposto previamente ao profesor e aprobado por el. 
—Os vídeos serán individuais e durarán 4 minutos, se é «Proba de recuperación», e poden ser colectivos ou individuais e 
durarán 6 minutos se é «Proba para mellorar a cualificación final». 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir unha exposición oral en circunstancias semellantes ás dunha exposición 
oral na aula. 
—A valoración máxima de cada vídeo será de 0,1 puntos, acumulables se aumenta o tempo: cada 4 minutos máis de duración, 
0,1 puntos adicionais, se é «Proba de recuperación», e cada 6 minutos máis de duración, 0,1 puntos adicionais, se é «Proba 
para mellorar a cualificación final».. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do MGB ao 
correo do MGB do docente. 
—Non hai límite de probas deste tipo que se poidan realizar. 

Proxecto «Diario do confinamento» 
—O proxecto consiste en aportacións audiovisuais de reflexión persoal sobre a situación de estado de alarma, pandemia e 
confinamento. 
—As aportacións poden ser en calquera soporte audiovisual (poemas, cartas, relatos, reflexións escritas, fotografías, vídeos, 
debuxos, cómics, curtametraxes, baile, música...) e pasará a formar parte dunha páxina da aula virtual na que se expoñerán por 
niveis académicos. 
—As aportacións serán individuais ou colectivas, sen límite previo de número. 
—Dada a dificultade de valorar obxectivamente as aportacións, que poden ser moi diferentes en dificultade, tempo e 
modalidade, a valoración non está determinada previamente pero xustificarase publicamente en cada caso. 
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Probas orais de coñecemento tipo test 
—O alumnado elixirá unha unidade das desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións, concordarase día e hora e o docente 
conectará co alumnado en directo. 
—Despois de comprobar que o alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba que consistirá en dez preguntas 
tipo test sobre a unidade elixida. O alumnado terá vinte segundos para contestar cada pregunta. 
—A valoración máxima de cada proba de coñecemento tipo test será de 0,1 puntos. 
—O límite de probas é de unha por cada unha das unidades tratadas durante o desenvolvemento das dúas primeiras 
avaliacións. 

Probas orais de explicacións teóricas 
—O alumnado elixirá unha unidade das desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións, concordarase día e hora e o docente 
conectará coa alumnado en directo. 
—Despois de comprobar que alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba que consistirá en catro preguntas 
sobre a unidade elixida. O alumnado terá un minuto para elaborar un esquema antes de desenvolvelo oralmente. 
—A valoración máxima de cada proba de explicacións teóricas será de 0,1 puntos. 
—O límite de probas é de unha por cada unha das unidades tratadas durante o desenvolvemento das dúas primeiras 
avaliacións. 

 
 
4.4.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN XERAIS 
 
Respecto aos criterios recollidos na programación orixinal eliminamos os criterios de cualificación CC1 e 
CC2 e CC3.3 e todos os criterios referidos á proba de recuperación final: CC5. O cambio de sistema de 
avaliación obríganos tamén a facer cambios no CC3 e no CC3.2. Malia a reducción e reforma dos criterios 
de cualificación, conservamos, para non crear confusión, a numeración da programación orixinal: 
 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos dous 
primeiros bloques, á que se lle engadirán as cualificacións obtidas nas probas desenvolvidas na terceira 
avaliación. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. Seguirase o mesmo criterio para as centésimas 
respecto ás décimas, se fose o caso. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 6 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 7, as cualificacións que superen o 7 en alomenos tres décimas, cadraranse co 8, as 
cualificacións que superen o 8 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 9, e as cualificacións que 
superen o 9 en alomenos unha décima, cadraranse co 10. Con este criterio pretendemos compensar 
a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias aritméticas. 

CC4: A materia considerarase superada cando na avaliación ordinaria final o alumnado obteña 
alomenos o 45% da puntuación ofrecida polos procedementos de avaliación desenvolvidos durante o 
curso. 
 
4.4.3a. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DAS PROBAS PARA COMPLETAR 
A SEGUNDA AVALIACIÓN 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA PRIMEIRA PROBA 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Pode restar até 1 punto Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 1 punto Restarase polo ton de lectura e por toda dicción que non resulte axil e comprensible 

Material usado 0/0,1 puntos Sumarase polo material didáctico que se use para a exposición 

Asimilación 0/0,4 puntos Sumarase polo carácter didáctico 

Cantidade de información 0/0,2 puntos Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da exposición 0/0,2 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia da exposición oral 

Orixinalidade formal 0/0,05 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/0,05 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
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BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN DOS VÍDEOS 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
10%-5% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" -0,05/-0,1 puntos 

20%-10% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" -0,1/-0,2 puntos  

30%-20% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" -0,2/-0,3 puntos 

50%-30% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" -0,3/-0,5 puntos 

70%-50% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" -0,4/-0,7 puntos 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" -0,7/-1 punto 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA PRIMEIRA PARTE DA SEGUNDA PROBA 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Pode restar até 1 punto Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 1 punto Restarase polo ton de lectura e o que dificulte a comprensión 

Material usado 0/0,1 puntos Sumarase polo material didáctico usado 

Asimilación 0/0,4 puntos Sumarase polo carácter didáctico 

Cantidade de información 0/0,2 puntos Puntuarase pola información relevante para o tema 

Calidade da presentación 0/0,2 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia na presentación 

Orixinalidade formal 0/0,05 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/0,05 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN DA PRIMEIRA PARTE DA SEGUNDA PROBA 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" -0,05/-0,1 puntos 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" -0,1/-0,2 puntos  

20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" -0,2/-0,3 puntos 

30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" -0,3/-0,5 puntos 

50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" -0,4/-0,7 puntos 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" -0,7/-1 punto 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA SEGUNDA PARTE DA SEGUNDA PROBA 
Concepto Cualificación base Significado 

Plaxio Pode restar até 1 punto Restarase pola información allea que se use sen indicalo 

Cantidade Pode restar até 1 punto Restarase polo comentario que non chegue ás 1000 palabras 

Primeira parte: 
resume 

0/0,2 puntos Sumarase pola correcta captación das ideas do artigo 

0/0,2 puntos Sumarase pola correcta ordenación das ideas do artigo 

Segunda parte: 
comentario 

0/0,2 puntos Sumarase polo uso de información relevante dos apuntes da U4: «Epistemoloxía» 

0/0,2 puntos Sumarase pola corrección e coherencia da exposición escrita 

0/0,2 puntos Sumarase polo enfoque persoal e orixinal sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA CANTIDADE DA SEGUNDA PARTE DA SEGUNDA PROBA 
% de palabras que faltan Módulos de cantidade Puntos que se restan 

5%-20% 950-800 palabras -0,1/-0,2 puntos  

20%-40% 800-600 palabras -0,2/-0,3 puntos 

40%-55% 600-450 palabras -0,3/-0,5 puntos 

55%-75% 500-250 palabras -0,5/-0,7 puntos 

menos do 75% menos de 250 palabras -1 punto 
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4.4.3b. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DAS PROBAS DE 
RECUPERACIÓN 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA LECTURA, ESTRUTURACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS 
Concepto Cualificación base Significado 

Plaxio Pode restar até 0,05 puntos Restarase pola información allea que se use sen indicalo 

Cantidade Pode restar até 0,05 puntos Restarase polo comentario que non chegue ás 500 palabras 

Primeira parte: 
estrutura das ideas 

0/0,01 puntos Sumarase pola correcta captación das ideas do artigo 

0/0,01 puntos Sumarase pola correcta ordenación das ideas do artigo 

Segunda parte: 
comentario 

0/0,01 puntos Sumarase polo uso de información relevante dos apuntes da unidade 

0/0,01 puntos Sumarase pola corrección e coherencia da exposición escrita 

0/0,01 puntos Sumarase polo enfoque persoal e orixinal sempre que sexa efectivo 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE VÍDEOS 

Concepto Cualificación base Significado 
Temporalización Pode restar até 0,1 puntos Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 0,1 puntos Restarase polo ton de lectura e o que dificulte a comprensión 

Material usado 0/0,01 puntos Sumarase polo material didáctico usado 

Asimilación 0/0,04 puntos Sumarase polo carácter didáctico 

Cantidade de información 0/0,02 puntos Punturase pola información relevante para o tema 

Calidade do contido 0/0,02 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia nos contidos 

Orixinalidade formal 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

 
BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN DE VÍDEOS 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" -0,005/-0,01 puntos 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" -0,01/-0,02 puntos  

20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" -0,02/-0,03 puntos 

30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" -0,03/-0,05 puntos 

50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" -0,04/-0,07 puntos 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" -0,07/-0,1 puntos 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS PROBAS ORAIS DE COÑECEMENTO TIPO TEST 
10 acertos, 0,1 pts.; 9 acertos, 0,09 pts.; 8 acertos, 0,07 pts.; 7 acertos, 0,05 pts.; 6 acertos, 0,03 pts.; 5 acertos, 0,02 pts.; 4 
acertos, 0,01 pts.; menos de 4 acertos, 0 pts. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS PROBAS ORAIS DE EXPLICACIÓNS TEÓRICA 
Cada unha das catro respostas correcta, completa e ben explicada poderá cualificarse cun máximo de 0,025 puntos, para un 
total, na proba completa, de 0,1 puntos. Na cualificación valorarase a cantidade e corrección dos datos que recollades da 
información suministrada nas clases máis a recollida por vós, a orde e coherencia da explicación, e a orixinalidade. 
 
4.4.3c. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DAS PROBAS PARA MELLORAR A 
CUALIFICACIÓN FINAL 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA LECTURA, ESTRUTURACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS 
Concepto Cualificación base Significado 

Plaxio Pode restar até 0,05 puntos Restarase pola información allea que se use sen indicalo 

Cantidade Pode restar até 0,05 puntos Restarase polo comentario que non chegue ás 1000 palabras 

Primeira parte: 
estrutura das ideas 

0/0,01 puntos Sumarase pola correcta captación das ideas do artigo 

0/0,01 puntos Sumarase pola correcta ordenación das ideas do artigo 

Segunda parte: 
comentario 

0/0,01 puntos Sumarase polo uso de información relevante dos apuntes da unidade 

0/0,01 puntos Sumarase pola corrección e coherencia da exposición escrita 

0/0,01 puntos Sumarase polo enfoque persoal e orixinal sempre que sexa efectivo 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE VÍDEOS 

Concepto Cualificación base Significado 
Temporalización Pode restar até 0,1 puntos Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 0,1 puntos Restarase polo ton de lectura e o que dificulte a comprensión 

Material usado 0/0,01 puntos Sumarase polo material didáctico usado 

Asimilación 0/0,04 puntos Sumarase polo carácter didáctico 

Cantidade de información 0/0,02 puntos Punturase pola información relevante para o tema 

Calidade do contido 0/0,02 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia nos contidos 

Orixinalidade formal 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 
 

BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN DE VÍDEOS 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" -0,005/-0,01 puntos 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" -0,01/-0,02 puntos  

20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" -0,02/-0,03 puntos 

30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" -0,03/-0,05 puntos 

50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" -0,04/-0,07 puntos 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" -0,07/-0,1 puntos 
 
 
4.4.4. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
O alumnado que rematado o curso non acadara o nivel de aprobado poderá presentarse a unha proba 
extraordinaria en setembro. 
 Descoñecendo aínda se a proba será presencial ou telemática, ofrecemos dous modelos. 
 Se a proba é presencial aterase aos criterios da programación orixinal pero reducindo os contidos 
aos desenvolvidos antes da suspensión das clases presenciais. 
 Se a proba é finalmente telemática, mantendo a reducción dos contidos aos desenvolvidos antes 
da suspensión das clases presenciais, seguirase o seguinte modelo: 
 Concordarase co alumnado implicado día e hora (sempre que non sexan as autoridades quenes o 
marquen) e o docente conectará co alumnado en directo. 
 Despois de comprobar que alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba 
 A proba terá dúas partes: 
1. Concordarase día e hora e o docente conectará co alumnado en directo. Despois de comprobar que o 
alumnado está só e sen material de axuda, comezará a proba que consistirá en dez preguntas tipo test. O 
alumnado terá vinte segundos para contestar cada pregunta. A cualificación máxima desta primeira 
parte da proba será de 4 ptos. (o 40 % da proba). 
2. Rematada a primeira parte da proba, e sempre en directo, o docente presentará tres preguntas 
teóricas. O alumnado terá dous minutos para elaborar un esquema antes de desenvolvelo oralmente. A 
cualificación máxima desta segunda parte da proba será de 6 pts., 2 pts. por resposta, (o 60 % da proba).  
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Anexo 4.4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE «FILOSOFÍA» DE 1º 
BAC. PENDENTE EN 2º BAC. 
 
Establecida a «cualificación final provisional» segundo o indicado no apartado 4.1., ofrecemos ao 
alumnado de «Filosofía» de 1º de bac. pendente en 2º de bac. as mesmas opcións que ao alumnado de 
«Filosofía» de 1º de bac., é dicir: 

—O alumnado que non acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas de recuperación» 
—O alumnado que acadara o nivel de aprobado pode presentarse ás «Probas para mellorar a 
cualificación final» 

 
 Pero dada a especificidade deste tipo de alumnado, despois de consensualo con eles, o 
Departamento decidiu que o alumnado que acadou o nivel de aprobado se presentara ás mesmas 
«Probas para mellorar a cualificación final» que o resto do alumnado de «Filosofía» de 1º de bac. Para 
eles, rexen, pois, as mesmas adaptacións que para o resto do alumnado de «Filosofía» de 1º de bac. 
 Pero no caso do alumnado que non acadou o nivel de aprobado se lles ofreceu a posibilidade de 
recuperar as probas das avaliacións que non conseguiran aprobar, pero reaxustándoas á nova situación 
sen posibilidade de clases presenciais. 
 Ese reaxuste só afecta á forma de facer as probas, pero non á estrutura e aos criterios que 
aparecen na programación orixinal: 
—As probas teóricas realizaranse telematicamente e de forma oral. 
—As probas prácticas entregaranse en formato vídeo.  
 
  



 

17 IES Manuel García Barros. Departamento de Filosofía                                                                                             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 

 
4.5. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA MATERIA DE «FILOSOFÍA» 
PARA 4º ESO 
 
 
4.5.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecida a «cualificación final provisional» segundo o indicado no apartado 4.1., e estando aprobado 
todo o alumnado da materia «Filosofía» para 4º da ESO, non resulta necesario ningún tipo de proba de 
recuperación. 
 O Departamento, de forma consensuada co alumnado, ofreceu a posibilidade de mellorar a 
cualificación para o que se propuxeron dúas «Probas para mellorar a cualificación final». 
 
 No seguinte cadro detallamos as condicións destas dúas probas: 
 

Elaboración de vídeos 
—Trátase dun traballo de busca de información, para elaborar un vídeo, sobre algún tema en relación cos contidos dos dous 
bloques desenvolvidos no curso antes da suspensión das clases. 
—O tema terá que ser proposto previamente ao profesor e aprobado por el. 
—Os vídeos serán individuais, e durarán un mínimo de 4 minutos. 
—O vídeo pode ser editado ou limitarse a reproducir unha exposición oral en circunstancias semellantes ás dunha exposición 
oral na aula. 
—A valoración máxima de cada vídeo será de 0,1 puntos, acumulables se aumenta o tempo: cada 4 minutos máis de duración, 
0,1 puntos adicionais. 
—O vídeo terá que ser colgado nunha plataforma dixital para posteriormente envíar o enlace desde o correo persoal do MGB ao 
correo do MGB do docente. 
—Non hai límite de probas deste tipo que se poidan realizar. 

Proxecto «Diario do confinamento» 
—O proxecto consiste en aportacións audiovisuais de reflexión persoal sobre a situación de estado de alarma, pandemia e 
confinamento. 
—As aportacións poden ser en calquera soporte audiovisual (poemas, cartas, relatos, reflexións escritas, fotografías, vídeos, 
debuxos, cómics, curtametraxes, baile, música...) e pasará a formar parte dunha páxina da aula virtual na que se expoñerán por 
niveis académicos. 
—As aportacións serán individuais ou colectivas, sen límite previo de número. 
—Dada a dificultade de valorar obxectivamente as aportacións, que poden ser moi diferentes en dificultade, tempo e 
modalidade, a valoración non está determinada previamente pero xustificarase publicamente en cada caso. 

 
 
4.5.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN XERAIS 
 
Respecto aos criterios recollidos na programación orixinal eliminamos os criterios de cualificación CC1 e 
CC2 e CC3.3 e todos os criterios referidos á proba de recuperación final: CC5. O cambio de sistema de 
avaliación obríganos tamén a facer cambios no CC3 e no CC3.2., ao tempo que fai innecesario o CC4. 
Malia a reducción e reforma dos criterios de cualificación, conservamos, para non crear confusión, a 
numeración da programación orixinal: 
 
CC3: A cualificación final na materia será o resultado da media aritmética das cualificacións dos dous 
bloques desenvolvidos no curso antes da suspensión das clases, á que se lle engadirán as cualificacións 
obtidas nas probas desenvolvidas na terceira avaliación. 

CC3.1: Todas as cualificacións que superen en alomenos cinco décimas calquera número enteiro 
cadraranse co enteiro máis próximo por riba. Seguirase o mesmo criterio para as centésimas 
respecto ás décimas, se fose o caso. 
CC3.2: Na avaliación ordinaria final as cualificacións que superen o 6 en alomenos catro décimas, 
cadraranse co 7, as cualificacións que superen o 7 en alomenos tres décimas, cadraranse co 8, as 
cualificacións que superen o 8 en alomenos dúas décimas, cadraranse co 9, e as cualificacións que 
superen o 9 en alomenos unha décima, cadraranse co 10. Con este criterio pretendemos compensar 
a dificultade de obter as cualificacións máximas cun sistema de medias aritméticas. 
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4.5.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE VÍDEOS 
Concepto Cualificación base Significado 

Temporalización Pode restar até 0,1 puntos Penalizarase por non ocupar correctamente o tempo do que se dispón  

Lectura Pode restar até 0,1 puntos Restarase polo ton de lectura e o que dificulte a comprensión 

Material usado 0/0,01 puntos Sumarase polo material didáctico usado 

Asimilación 0/0,04 puntos Sumarase polo carácter didáctico 

Cantidade de información 0/0,02 puntos Punturase pola información relevante para o tema 

Calidade do contido 0/0,02 puntos Puntuarase polo dominio, continuidade e coherencia nos contidos 

Orixinalidade formal 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

Orixinalidade de contido 0/0,005 puntos Sumarase polo enfoque orixinal e sorprendente sempre que sexa efectivo 

 
BAREMO DE CUALIFICACIÓN DA TEMPORALIZACIÓN DE VÍDEOS 

% do tempo que falta 
Módulos temporais Puntos que se 

restan 6' 5' 4' 3' 
5%-10% 5' 24"/5' 42" 4' 30"/4' 45" 3' 36"/3' 48" 2' 42"/2' 51" -0,005/-0,01 puntos 

10%-20% 4' 48"/5' 24" 4'/4' 30'' 3' 12"/3' 36" 2' 36"/2' 42" -0,01/-0,02 puntos  

20%-30% 4' 12"/4' 48" 3' 30"/4' 2' 48"/3' 12" 2' 06"/2' 36" -0,02/-0,03 puntos 

30%-50% 3'/4' 12" 2' 30''/3' 30'' 2'/2' 48" 1' 30"/2' 06" -0,03/-0,05 puntos 

50%-70% 1' 48"/3' 1' 20"/2' 30" 1' 12"/2' 56"/1' 30" -0,04/-0,07 puntos 

menos do 70% menos de 1' 48" menos de 1' 20'' menos de 1' 12" menos de 56" -0,07/-0,1 puntos 
 
 
4.5.4. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
 
Todo o alumnado desta materia conseguíu xa o nivel de aprobado polo que non será preciso ningunha 
proba extraordinaria en setembro. 
 


