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CONTROL DE CANVIS

LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió

Data

Descripció de la modificació *

0

27/06/16

Nova creació per canvi legislatiu

1

1/07/17

Adaptació d’hores

* S'indiquen els números de les Unitats Didàctiques que s'han modificat i els ítems que resulten
afectats
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FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ
Hores totals:

Els continguts i els objectius de la matèria, són els prescrits en el currículum vigent.
Quadre de distribució de les hores/UD

hore
s
total
s

UD8
UD7
UD6
1 2 2 2 2 2
UD5
2 2 2 2 2 1
UD4
2 2 2 2 2 2
UD3
2 2 2 2 2 2
UD2
2 2 2 2 2 2
UD1 2 2 2 2 2 2
setm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415 1 17 181920212223242526272829303132333435
ana
6

11
11
12
12
12
12
70

Hore fet
s

1r Trimestre (12 setmanes)
UD1 La filosofia

12

12

1.- Etimologia de la paraula filosofia.

2.- L'origen de la filosofia
3.- L'actitud filosòfica
4.- La filosofia i la seva relació amb altres sabers.
5.- Les tasques de la filosofia
Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
P r o v e s
Proves parcials
escrites

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

Treballs

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Altres *

1

UD2 Problemes i tasques de la filosofia

12

12

1.- Els àmbits del saber filosòfic.
2.- La necessitat de la filosofia.
3.- El problema de l’ésser i l’essència.
4.- Realitat, coneixement i veritat.
5.- Una guia per a la conducta.
Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
P r o v e s
Proves parcials
escrites

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

Treballs

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Altres *
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1

R e s u m
Proves parcials
escrites

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves finals/globals
escrites

Altres *

2

1

Apunts

50,00%

40,00%

10%

Exercicis pràctics

Treballs

Hore fet
s

2on Trimestre (12 setmanes)
UD3

1 ª

L'ésser humà

12

12

1.- La condició humana.
2.- El dualisme matèria-esperit.
3.- A la recerca del nostre origen.
4.- La naturalesa, una segona cultura.
P r o v e s
Proves parcials
escrites

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Treballs

Altres *

1

UD4 L'univers simbòlic de l'ésser humà

12

12

1.- L'univers simbòlic
2.- Les diferents concepcions del llenguatge.
3.- Llenguatge, retòrica i argumentació.
4.- La lògica.
5.- El simbolisme artístic, científic i religiós.
Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
R e s u m
Proves parcials
escrites

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

2 ª

Proves finals/globals
escrites

Altres *

2

1

Apunts

50,00%

40,00%

10%

Exercicis pràctics

Treballs

* (especificar tipus de PAC)

3er Trimestre (11 setmanes)
UD5 La dimensió moral de l'ésser humà i els continguts de la moral.

Hore fet
s

11

11

1.- Ètica i moral.
2.- Els fonaments de la moral: la llibertat.
3.- Deures, drets, dignitat
4.- Tipus d'ètiques.: ètica autònoma o ètica heterònoma ?
5.- Ètica i felicitat.
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Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
P r o v e s
Proves parcials
escrites

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Treballs

Altres *

1

UD6 L'animal polític

11

11

1.- Individu i societat.
2.- Com pot haver-hi pau ? poder i dret : el concepte de l’estat de dret .
3.- La construcció d'una democràcia global.: llibertat , igualtat. i justícia.

:

4.- Els reptes de la societat global. Identitat i diferència en les societats
multiculturals.
5.- Les temptacions del poder: tirania enfront de l’estat de dret.
Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
P r o v e s
Proves parcials
escrites

d ' A v a l u a c i ó

Exercicis pràctics

Treballs

C o n t í n u a
Proves finals/globals
escrites

Altres *

1

R e s u m
Proves parcials
escrites

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

3 ª

Proves finals/globals
escrites

Altres *

2

1

Apunts

50,00%

40,00%

10%

Exercicis pràctics

Treballs
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1.1. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
1.

Convocatòria ordinària

1.1. Estructuració
L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot el curs, i es donaran qualificacions
trimestrals informatives. En aquesta, es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel
Departament d’Educació.
Al llarg de cada avaluació es realitzaran activitats avaluables que poden ser proves escrites
(exàmens parcials), exercicis pràctics i/o elaboració de treballs per tal d’avaluar els
coneixements i els procediments de l'alumnat.
En el cas de que hi hagi alumnes que no realitzin les proves escrites el dia en que es
programin, la norma general serà que aquestes no es poden repetir. Malgrat això, en cas de
força major, excepcionalment i discrecional es podrà repetir una prova escrita, sempre que la
justificació estigui degudament documentada a criteri del professor.
Per altra part, la realització d’exercicis i activitats i treball és obligatòria. Si no s’entreguen, la
nota serà un 0.
Al final de l'avaluació es farà un examen global, dins de la setmana d’exàmens de 1er i 2on
trimestre. Aquest abastarà tota la matèria donada durant el trimestre i serà obligatori per tots
els alumnes.
Cada vegada que una prova escrita hagi estat corregida, si cal, es farà i comentarà a la
pissarra. Després els alumnes tindran accés als seus propis exercicis per a aprendre dels
seus errors, prendre notes i comprovar la correcta aplicació dels criteris de correcció. I en el
seu cas, fer les reclamacions que calguin. Una vegada acabada la revisió, els exàmens i
totes les proves avaluables seran recollits i arxivats al departament durant el temps indicat per
la normativa vigent.
1.2. Càlcul de les notes
En general, tret que es digui quelcom en sentit contrari i de forma puntual, les notes sempre
seran numèriques amb tots els decimals. A tal efecte es farà anar el corresponent full de
càlcul. Al passar-les a les actes d'avaluació s'arrodoniran
· Si el primer decimal és inferior a 5 s'arrodonirà la nota truncant tots els decimals.
· Si el primer decimal és igual o superior a 5 s’arrodonirà la nota a l’enter superior immediat
1.2.1. Càlcul de la nota d'una avaluació
La nota de l' avaluació(NA) tindrà dos parts: Nota d'Avaluació Contínua(NC) i Nota de
l'Examen Global (NG).
1.La nota d'avaluació contínua (NC) es calcularà de la següent manera:
Totes les proves escrites, exercicis pràctics i elaboració de treballs realitzats al llarg de
l’avaluació i que es considerin proves avaluables (A) tindran una valoració determinada P.
Per tant,

NC = ∑P*A

2.La nota de l'examen global (NG) és la nota obtinguda en l'examen global trimestral.
3.La Nota d'Avaluació (NA) s'obtindrà de la següent manera:
NA=0,6.NC+0,4.NG
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En el cas de que algun exercici pràctic o treball no es presenti en la data que s'indiqui, es
podrà presentar el dia de l'examen global. Aquest retard, en el cas de que no es pugui
justificar convenientment, pot suposar una penalització en la nota de fins a 3 punts.
En el cas de que NG<4 la nota màxima de l'avaluació serà un 4.
1.2.2. Càlcul de la nota final de curs
La nota final del curs resultant definitiva serà
NF= ((NA1 + NA2 + NA3 ) /3) .
L'alumne que obtingui NF≥ 5 li quedarà el curs aprovat, i podrà millorar la nota en l'examen de
convocatòria ordinària i millora de nota
L'alumne que tingui alguna Nota d'Avaluació (NA1, NA2, NA3) <5 tindrà una NF <5 i el curs
suspès i podrà recuperar amb l'examen de convocatòria ordinària i millora de nota.
La nota final de curs no es guardarà en cas de repetir curs.
1.3 Exàmens de recuperació dins del període ordinari
Durant la 2a avaluació hi haurà un examen de recuperació (R) de la 1a avaluació per aquells
alumnes que la tinguin suspesa, i que normalment es farà durant el període de les 4
setmanes lectives posteriors a la finalització de la 1a avaluació.
Així mateix durant la 3a avaluació hi haurà un examen de recuperació (R) de la 2a avaluació
per aquells alumnes que la tinguin suspesa, que normalment es farà durant el període de les
4 setmanes lectives posteriors a la finalització de la 2a avaluació.
És requisit indispensable per poder-se presentar a aquests exàmens de recuperació haver
presentat el dia de l'examen, tots els exercicis pràctics i treballs avaluables de l’avaluació que
es vol recuperar i que no s'havien presentat durant l'avaluació, fet que no implica la seva
qualificació.
La nota de recuperació (RE) es convertirà amb la nova NA de l'avaluació corresponent.
2.

Convocatòria extraordinària
A final de curs, un cop esgotat el període ordinari, els alumnes que no hagin aprovat la
matèria disposaran, com a última oportunitat, de l'examen de convocatòria extraordinària de
recuperació la qual abastarà els continguts de tot el curs acadèmic, és a dir, de les 3
avaluacions.
La convocatòria extraordinària constarà, exclusivament, d'un examen, és a dir, no es podran
presentar cap tipus de treballs. En el examen hi podrà haver preguntes/exercicis relatius als
treballs/pràctiques realitzats al llarg de tot el curs.
L’examen de la convocatòria extraordinària el proposa el professor que imparteix la matèria,
basant-se en uns criteris comuns de tot el departament, i serà el mateix per a tots els
alumnes. Els criteris d'avaluació d'aquest examen extraordinari seran els fixats pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els criteris vigents, en aquest
moment, diuen: "Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc".
La nota que constarà com a definitiva s'obtindrà truncant tots els decimals, és a dir, no
s'efectuarà cap tipus d'arrodoniment.
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3. Valoració gramatical i expressiva
A criteri final de cada professor, els exàmens i activitats avaluables podran ser penalitzades
fins a - 0.5 punts, en cas de mancances i errors ortogràfics, sintàctics, expressius i de
presentació.
4. Competència Comunicativa
L'avaluació de la competència comunicativa es farà seguint els criteris acordats en la
Comissió Pedagògica de Batxillerat
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1.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA (Proves escrites, treballs,
pràctiques i altres activitats)

Al llarg del trimestre els alumnes faran dos controls parcials, i un control trimestral

dels

temes impartits en cada trimestre (25%, 25% i 40% de la nota final, respectivament).
Altres activitats d'avaluació contínua que fan els alumnes són la lectura de textos, per trobar
la idea principal en dues línies com a màxim. S'avaluen en forma de positius o negatius que
poden ajudar a aprovar el trimestre.
Els alumnes han de prendre, finalment, apunts del que es fa a classe i presentar-los en els
controls parcials i trimestrals. S'avaluen amb un valor del 10% en l’avaluació contínua.
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BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS
TÍTOL

Filosofia (Llibre preferent)

AUTOR

C. Prestel

EDITORIAL
Vicens Vives

Hi és a la
BIBLIOTECA
Sí
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LECTURES PRESCRIPTIVES (si n'hi ha)
TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL

Hi és a la
BIBLIOTECA
?
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ADRECES ELECTRÒNIQUES
Durant el curs es posaran al Moddle els enllaços que es considerin oportú a les diferents unitats
didàctiques.
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