CRITERIS D'AVALUACIÓ I
RECUPERACIÓ ESO

Assignatura: Filosofia
Curs:

3r ESO

Avaluacions trimestrals:
L’àrea és de naturalesa complementària. L’avaluació consta de les següents parts:
Quant a criteris d’avaluació:
•

L’àmbit que principalment treballa l’àrea és el de Cultura i valors ( 70%) en les
seves tres dimensions: personal ( 20%) , interpersonal ( 20%) i sociocultural
( 30%).

•

A més en totes les avaluacions també es valorarà l’àmbit transversal personal i
social ( 20%) en les dimensions de l’aprendre a aprendre, autoconeixement i
participació.

•

Finalment, també treballarem l’àmbit digital ( 10%) en les seves dimensions
instruments i aplicacions, tractament de la informació i organització dels
entorns de treball i aprenentatge i Ciutadania, hàbits, civisme i identitat
digital (específicament en les tasques de registre que els alumnes realitzen)

•

Es realitzaran diversos comentaris de text al llarg del curs relacionats amb els
aspectes treballats a classe.

•

Es visualitzaran pel·lícules o documentals dels quals els alumnes n’hauran de fer
un treball. Aquesta tasca consistirà en qüestions relacionades amb el document
audiovisual, amb els continguts treballats i/o preguntes obertes.

•

Al finalitzar la unitat els alumnes hauran de presentar un dossier que ha de
constar dels apunts presos (en una llibreta) i les diferents fitxes de treball
entregades.

•

De forma voluntària, els alumnes podran fer un resum de la sessió anterior que
serà llegit a l’inici de la classe posterior. Aquesta tasca serà valorada en la en
l’àmbit transversal d’aprendre a aprendre (participació)
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Recuperació d'avaluacions:
Àrea complementària. De tota manera, si l’alumne suspèn una avaluació la recuperaria
aprovant-ne la següent.
Nota final:
Àrea complementària. No té nota final . Cada trimestre té una qualificació.
Avaluació extraordinària:
Àrea complementària.
Recuperació de cursos anteriors:
Àrea complementària.
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