Departament de Filosofia
Història de la filosofia – 2n Batxillerat
Curs 201617
Continguts o temes per avaluació:
Els continguts del curs es distribuiran de la manera següent:
1a Avaluació: Filosofia Antiga i Medieval
1. Dels orígens a Plató
2. Aristòtil i la seva influència en la filosofia posterior
2a Avaluació: Filosofia Moderna
1. Racionalisme i Empirisme
2. La Il∙lustració
3a Avaluació: Filosofia Contemporània
1. Capitalisme industrial i la seva crítica
2. Crisi de la raó il∙lustrada
Què s’avaluarà:
1. El coneixement per part de l’alumnat de les consideracions
teòriques que apareixen en el temari
2. Aquelles habilitats pròpies de l’assignatura que es treballaran a
classe durant el curs.
3. La participació activa de l’alumnat durant les classes.
Com s’avaluarà:

a) Durant les avaluacions: cada tema s’avaluarà mitjançant una
prova de comentari de text (50% de la nota) i una prova
d’examen de continguts (50% de la nota). La nota de les
avaluacions s’obtindran fent la mitjana de TOTES les notes
obtingudes en les proves realitzades fins aquell moment.
L’arredoniment de la nota d’avaluació tindrà en compte l’actitud
a classe i possibles treballs voluntaris, prèviament acordats amb
el professor. L’alumne/a qui hagi obtingut una nota igual o
superior a 5 en la 3a avaluació haurà superat l’assignatura.
b) Final ordinària de juny: una vegada finalitzada la 3a avaluació es
realitzarà una prova final, segons l’horari previst per direcció on
els alumnes podran presentarse tant per recuperar com per
pujar nota. En aquesta prova l’alumnat que es presenti podrà
triar entre un model d’examen per avaluacions on realitzarà
l’examen o exàmens de l’avaluació o avaluacions que ell/a
desitgi, o un model d’examen global de tot el curs. En cas de
presentarse al primer model, el professor canviarà la nota o les
notes obtinguda/es per les anteriors i tornarà a fer la mitjana, i
aquesta serà la nota final de curs. En cas del segon model, la
nota obtinguda serà la nota final de curs.
c) Prova extraordinària de setembre: es farà un examen de
recuperació per setembre on entraran tots els continguts
treballats durant el curs. L’alumne/a qui obtingui una nota de 5 o
superior, haurà aprovat l’assignatura. La nota obtinguda serà la
nota reflectida a l’acta.
d) Per aquells qui hagin de recuperar l’assignatura Filosofia i
Ciutadania del curs anterior es faran dos exàmens dins de
l’horari establert per direcció: un primer examen que avaluarà
els temes 1, 2, i 3 del temari (tendrà un valor de 50% de la nota)
i un segon examen que avaluarà els temes 4, 5 i 6 del temari
(tendrà un valor del 50% de la nota). L’alumne qui obtingui una
mitjana de 5 o superior, haurà recuperat l’assignatura. La nota
obtinguda serà la nota reflectida a l’acta.

