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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación

1º Avaliación

A materia de Filosofía cualificarase  atendendo ós seguintes criterios:
Cálculo da nota da 1º avaliación:
70%: Probas escritas, compostas de dúas partes: comentario de texto e 
cuestións de desenvolvemento e/ou definicións de conceptos. Haberá polo 
menos un exame por avaliación.

30%: traballo persoal do alumno que pode consistir en varios exercicios:

- Comentarios de textos

- Comprensión oral e escrita de textos filosóficos e científicos

- Definición de conceptos ou desenvolvemento de contidos

- Preguntas de sínteses

- Lectura de libros e o seu comentario filosófico

- Esquemas de temas

- Visión de películas e a súa correspondentes ficha didáctica

- Cuestións de reflexión, para avaliar a capacidade crítica do alumno, etc.

- Actitude expresada mediante a participación debates, actividades voluntarias, 
etc.

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:  por medio de probas escritas como 
as descritas no parágrafo anterior.

2º Avaliación

Cálculo da nota da 2º avaliación: 
70%: Probas escritas, compostas de dúas partes: comentario de texto e 
cuestións de desenvolvemento e/ou definicións de conceptos. Haberá polo 
menos un exame por avaliación.

30%: traballo persoal do alumno que pode consistir en varios exercicios:

- Comentarios de textos

- Comprensión oral e escrita de textos filosóficos e científicos

- Definición de conceptos ou desenvolvemento de contidos

- Preguntas de sínteses

- Lectura de libros e o seu comentario filosófico

- Esquemas de temas

- Visión de películas e a súa correspondentes ficha didáctica

- Cuestións de reflexión, para avaliar a capacidade crítica do alumno, etc.

- Actitude expresada mediante a participación debates, actividades voluntarias, etc.

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:  por medio de probas escritas como 
as descritas no parágrafo anterior.

3º Avaliación
Cálculo da nota da 3º avaliación:  
70%: Probas escritas, compostas de dúas partes: comentario de texto e 



cuestións de desenvolvemento e/ou definicións de conceptos. Haberá polo 
menos un exame por avaliación.

30%: traballo persoal do alumno que pode consistir en varios exercicios:

- Comentarios de textos

- Comprensión oral e escrita de textos filosóficos e científicos

- Definición de conceptos ou desenvolvemento de contidos

- Preguntas de sínteses

- Lectura de libros e o seu comentario filosófico

- Esquemas de temas

- Visión de películas e a súa correspondentes ficha didáctica

- Cuestións de reflexión, para avaliar a capacidade crítica do alumno, etc.

- Actitude expresada mediante a participación debates, actividades voluntarias, etc.

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:  por medio de probas escritas como 
as descritas no parágrafo anterior.

Cualificación final
Cálculo para obter a cualificación final de curso:
media aritmética da 1º, 2º e 3º avaliación

Proba
extraordinaria

para BAC

Consistente en:
Os alumnos/as  convocados  para  a  proba  extraordinaria  deben  superar  unha
proba teórico-práctica  similar  ás  de  recuperación trimestral  durante  o curso
pero referida a toda a materia. Tamén deben aportar no seu caso un traballo
correspondente a cada trimestre, de non ser así, ese apartado non se computa a
efectos de obter a media.

Só  será  obrigatorio  que  entreguen  estes  traballos  aqueles  alumnos/as  que
durante todo o curso, non realizaran nin entregaran ningún tipo de actividade
de aula, nin entregaran nunca ningún traballo individual, nin formaran parte de
ningún grupo nos traballos.

Alumnado de
materia pendente

Traballo:  serán  entregadas  ao  alumnado  directamente  as  actividades  de  recuperación
correspondentes aos contidos sobre os que versará a proba escrita. Estas tarefas suporán o
40% da nota final.

Proba escrita: versará sobre as actividades de recuperación obxecto do traballo, e 
suporá o 60% da nota final. 

2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre 
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía 

Actividades tipo



Materiais e recursos

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)

Metodoloxía A metodoloxía exposta no apartado 5 (páxina 137 e seguintes) na programación do 
Depto 2021-2022

Actividades tipo
Realizaranse actividades de recuperación dos contidos non superados para o alumnado
con algunha parte ou toda a materia pendente e actividades de reforzo ou ampliación 
para os aprobados. 
As actividades detalladas para este nivel na columna "actividades" temporalizadas para 
a 3ª avaliación na programación do Depto 2021-2022

Materiais e recursos Os materiais e recursos expostos nas páxinas 140 e seguintes da programación do 
Depto 2021-2022

2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía 

Actividades tipo

Materiais e recursos


