CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Es farà una prova escrita per a cada autor. El model d’examen i els
criteris de correcció s’ajustaran a allò que s’estableix des de la universitat per a
fer els exàmens de les PAAU. L’adopció d’aquest model d’examen es justica per
dues raons fonamentals:
a) Treballa les diferents capacitats i habilitats que des de l’àrea de ilosoia es
vol promoure. En aquest senttt es demana la capacitat de resumir amb les
pròpies paraules nun text de l’autort deinir breument dos conceptes clau
del seu pensamentt desenvolupar en una redacció llarga i cohesionada un
dels aspectes essencials del pensament de l’autort saber comparar el
pensament de diversos autors i desenvolupar una refexió personal sobre
una de les idees treballades de l’autor.
b) Fer de la realització de la prova un entrenament útl per a l’alumnat que
optarà per la matèria d’història de la Filosoia a les PAU.
Les faltes d’ortograia comportaran la pèrdua de puntuació –tot seguint
les indicacions establertes en aquest centre educatuu ins a un màxim de 2 punts.
Aquesta penalització per qüestons ortogràiques o de problemes de redacció
podrà ser recuperada si es presenta de nou l’examen amb totes les errades
corregides.
La no assistència no justicada a les classes comportarà la penalització
d’1 punt de la nota global d’avaluació per cada tres absències no justicades. La
no assistència injusticada a més d’un 20% de les classes comportarà la pèrdua
de l’avaluació trimestral.
Després de cada examen per autor s’oferirà una nova oportunitat per a
l’alumnat que no hagi arribat a una puntuació mínima de 5 punts. Queda clar que
la nota màxima que es pot obtenir en els exàmens de recuperació serà de 5.
A inals de maig s’oferirà una nova possibilitat de recuperar els autors
suspesos. Només caldrà que es presentn a aquest examen de suiciència aquells
alumnes que tnguin pendent algun autor. Aquells alumnes que només hagin de
recuperar un autor faran el mateix tpus de prova que han vingut realitzant
durant el curs. L’alumnat que tngui més d’un autor suspès farà una prova única
en la que haurà de relacionar contnguts dels diversos autors.
La nota inal de l’assignatura s’establirà a partr de les notes de les
proves escrites. Els possibles dubtes davant de notes amb decimals es resoldran
tenint en compte la feina feta durant el curs per l’alumnet la seva partcipació
actva a classe i les notes diàries.

En el moment de determinar la nota inal de la matèria es valorarà molt
positvament la realització de treballs complementaris que ajudin a aprofundir en
l’ús i la consolidació de la destresa ilosòica com a eina fonamental per entendre
millor el mónt la realitat socialt el sentt de la pròpia existènciat etc.

