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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

DEPARTAMENT D’HUMANITATS Professor: 

  

 
 

Filosofia i Ciutadania Carles Sarrate  
 

(1r de Batxillerat)   
 

Curs 2017-2018   
 

   
 

 
 
Instruments d’avaluació 

 
 
 
Controls: Almenys un per trimestre que es realitza cap al final del període. 
Pot haver en algun dels trimestres alguna prova escrita més. Habitualment 
el format dels exàmens sol ser de 10 preguntes que s'han de respondre 
amb una extensió aproximada d'unes cinc línies (entre 3 i 15 línies per 
donar un valor orientatiu). El professor informa sempre prèviament del 
format de l'examen, nombre de preguntes, extensió possible, etc. 

 
Si hagués més d'un examen, s'indicarà la ponderació de cadascun dels 
exercicis en la nota trimestral. Per defecte, la nota trimestral és la mitja 
aritmètica. 

 
D'algunes parts de la matèria existeixen guions per preparar l'examen 
allotjats al moodle. 

 
Proves orals: En el dia a dia de la classe, el professor fa preguntes que 
adreça a alumnes concrets o a la classe en general. Puntua la resposta i 
l'actitud per a la col·laboració amb 0, 1, 2 o 3 punts. La suma d'aquesta 
puntuació al cap del trimestre dóna indicacions sobre l'actitud de l'alumne. 

 
Dossiers: El professor demana com a part essencial de la metodologia que 
els alumnes prenguin apunts però no demana dossier de manera 
sistemàtica llevat que s'indiqui per algun tema concret. 

 
Tanmateix els dossiers de classe -conjunt de lectures allotjat al moodle 
equivalent al “llibre de text”- és obligatori imprimir-lo i portar-lo a classe 
per treballar. 

 
Pràctiques: no n'hi ha pròpiament pràctiques llevat que s'indiqui per algun 
tema concret. Sí que hi ha exercicis per realitzar a casa sobre les qüestions 
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treballades a classe. 
 
Actitud/ comportament: (Veure també l'apartat de proves orals). Es té 
en compte que l'alumne porti els dossiers obligatoris de classe, la 
presentació d'exercicis de casa i fer-ho puntualment, les intervencions, 
col·laboracions espontànies, exposicions en públic, atenció i silenci a l'aula, 
correcció en les formes, etc. Sobre aquest ventall que no fa referència 
directament als coneixements, la nota d'actitud pot ser també negativa i 
restar punts de la “nota de classe”. La nota de classe és la suma de les 
proves orals, actitud, comportament, exercicis. 
 
La nota de classe no fa mitja amb la nota de l'examen però pot modificar 
aquesta nota de l'examen fins a un punt sencer. En el límit, un alumne amb 
un 4 a l'examen i que té una excel·lent nota d'actitud podria aprovar el 
trimestre previ pacte -en aquest cas- d'un treball escrit amb l'alumne. I a 
l'inrevés, una nota negativa d'actitud pot donar lloc a restar punts de tal 
manera que un 5 a l'examen podria suspendre el trimestre. En tots els 
altres casos, el professor valorarà la conveniència de pujar o baixar dècimes 
en funció de la nota de classe, i de fer-ho complementant l'avaluació amb 
un treball escrit individualitzat. 
 
La nota de classe serveix també per les notes de pre-avaluació si no s'ha 
realitzat encara prova escrita. 
 
 
 
Càlcul nota trimestral 
 
 
 
Mitja dels exàmens (mitja aritmètica o mitja ponderada si s'escau) 
augmentada o disminuïda fins a un punt en funció de la “nota de classe” 
 
 
 
 
Càlcul nota final de curs ( Juny) 
 
 
 
Abans de les recuperacions, l'alumne ha de tenir aprovats els tres 
trimestres per tal d'aprovar el curs. 
 
Després dels exàmens de repesca o recuperació a final de curs, el professor 
valorarà si un alumne que no té aprovats els tres trimestres podria ser 
aprovat perquè la seva mitja arriba a cinc o deixar-lo suspès per recuperar 
al setembre la part amb una nota molt baixa (2 o menys) fins i tot si la 
mitja arriba a 5. 
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La nota de l'aprovat parteix de la mitja aritmètica (o ponderada) de tots els 
exàmens i torna a reconsiderar les notes de classe per tal de pujar fins a 
un punt o merament d'arrodonir decimals segons criteris aritmètics . 
 
 
 
 
 
Recuperacions 
 

 
Sistema de recuperació del curs 
 
Els alumnes amb suspès proper al 5 amb bona nota de classe poden 
beneficiar-se d'un sistema de recuperacions més ràpid a base de realitzar 
algun treball convingut amb el professor. 
 
Els suspensos es recuperen per blocs el dia de l'examen de recuperació a 
final de curs i només s'han de presentar a la part suspesa. Els alumnes que 
desitgin millorar nota d'una part, també poden presentar-se. La nota que es 
considera serà la millor de les dues (la anterior i l'actual). 
 
Normalment els blocs coincideixen amb els trimestres però podria haver 
més blocs que trimestres (quatre o cinc). Sempre es busca que els blocs 
siguin per temes complets. S'han de tenir aprovats tots els blocs. 
 
Els blocs es respecten fins als exàmens de setembre. Si se suspèn la 
matèria al setembre, queda pendent tota la matèria del curs. 
 
Sistema recuperació cursos anteriors 
 
S'informa a l'alumne que l'examen de recuperació serà molt semblant al de 
setembre (la convocatòria sol ser el febrer). 
 
També es pot pactar amb l'alumne un sistema basat en treballs sobre els 
continguts del curs, i en aquest sentit, el professor valora la iniciativa i 
l'interès de l'alumne per aprovar i plantejar un sistema alternatiu. 
 
 
 
 
Càlcul nota convocatòria extraordinària (Setembre) 
 

 
Mitja aritmètica de les millors notes de cada part. 
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DEPARTAMENT D’HUMANITATS Professor: 

  

 
 

Història de la filosofia Carles Sarrate  
 

(2n de Batxillerat)   
 

Curs 2017-2018   
 

   
 

 
 
 
 
Instruments d’avaluació 

 
 
 
Controls: 5 exàmens quan s'acaben les exposicions del professor, al llarg 
del curs: 1) presocràtics, sofistes, Sòcrates; 2) Plató; 3) Aristòtil, filosofia 
medieval, Descartes; 4) Locke; 5) Stuart Mill 

 
Ressenyes: Presentació obligatòria de dues ressenyes. Sobre Descartes a 
finals de desembre; sobre Nietzsche a finals l'abril. 

 
Actitud/ comportament: Es té present la presentació d'exposicions a 
classe, intervencions i col·laboracions, assistència, silenci i atenció. Aquesta 
nota de classe pot fer augmentar fins a 0,75 punts la nota trimestral, i fins a 
un punt la nota de curs. 

 
 
 
 
Càlcul nota trimestral 

 
 
 
Si hi ha més d'un examen, cal que els dos estiguin aprovats. En aquest cas, 
mitja aritmètica arrodonida per dalt o baix en funció de 
l'actitud/comportament. 

 
 
 
 
Càlcul nota final de curs ( Juny) 

 

 
Mitja de tots els exàmens eventualment augmentada fins a 1 punt o 
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arrodonida cap a baix fins a 0,5 punts en funció de l'actitud/comportament. 
 
 
 
 
Recuperacions 
 

 
Sistema de recuperació ( blocs contingut, trimestres) 
 
Els alumnes amb suspès proper al 5 amb i bona actitud/comportament 
poden beneficiar-se d'un sistema de recuperacions més ràpid a base de 
realitzar algun treball convingut amb el professor. 
 
Els suspensos es recuperen el dia de l'examen de recuperació a final de curs 
i només s'han de presentar a la part suspesa (alguns dels cincs exercicis 
esmentats, per autors). Els alumnes que desitgin millorar nota d'una part, 
també poden presentar-se. La nota que es considera serà la millor de les 
dues (la anterior i l'actual). 
 
Els blocs es respecten fins als exàmens de setembre. Si se suspèn la 
matèria al setembre, queda pendent tota la matèria del curs. 
 
 
 
 
Càlcul nota convocatòria extraordinària (dita de setembre) 
 
 
 
Sol presentar-se el mateix examen que a la convocatòria de juny o un 
format molt similar. Eventualment, a instàncies de l'alumne, es poden 
pactar altres formes de recuperació que es faran en presència del tutor però 
que han de suposar uns coneixements mínims de la matèria. 
 
En condicions normals, la nota és la mitja dels millors exàmens de cada 
part. 
 


