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5.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

 
 
Respecte a este punt ens referirem als criteris que la Junta de les 

proves PAU han proposat per al present curs. I així es proposen els següents: 
o Com s’exigirà la reconstrucció d’un argument a partir d’un 

enunciat concret del text, s’avaluarà la capacitat d’anàlisi i 
reconstrucció del text, assenyalant les idees i arguments 
principals del text d’una banda i de l’altra establint la relació 
entre ells dins de l’estructura argumentaria o expositiva del 
text per tal d’arribar a la tesi o conclusió general. 

o Definició del/s  terme/s proposat/s i si són més d’un, de la 
seua relació dins del text proposat. 

o Definir els termes a partir de la informació que ofereix el 
text i fent referències de l’ús que s’hi fa dels termes. 

o Completar les definicions amb el coneixement general 
sobre el/s concepte/s derivat de l’estudi de la filosofia de 
l’autor. 

o Realitzar mapes conceptuals, esquemes o resums breus 
on quede reflectida de manera visual les principals 
aportacions del pensador en qüestió i en cada aspecte on 
siga rellevant l’estudi de l’autor. 

o Dissertació sobre un tema de la filosofia de l’autor 
exposant-lo amb ordre i claredat. La dissertació ha de 
respondre a la formulació de l’enunciat en concret, evitant 
digressions innecessàries, i incloent la explicació i 
justificació de les idees exposades. 

o Ampliar el coneixement del filòsof comentant la relació que 
té amb altres filòsofs, amb fets històrics importants o per la 
influència que certs trets de la seua filosofia sobre el món 
contemporani. L’ampliació de estos coneixements han de 
tindre valor filosòfic i han de ser una resposta original i 
reflexiva del propi alumne, de esta manera s’avalua la 
comprensió i interpretació dels textos així com la relació 
dialògica que són capaços d’establir entre passat i present. 

o Realitzar un treball monogràfic (per alumnes amb especial 
dificultat, fer esquematitzacions o resums sobre l’autor o 
sobre l’obra estudiada, recollint i organitzant informació 
rellevant, poden ser de gran ajuda per a millorar la seua 
comprensió, facilitar el estudi posterior i millorar la seua 
redacció.) Si hi ha alumnes que realitzen estes tasques i 
les presenten voluntàriament, la professora les avaluarà 
positivament. 

o Ordenar i situar cronològicament els diversos autors 
avaluant la capacitat per a situar en el moment històric 
corresponent els autors, les obres i els textos estudiats així 



com per a reconèixer i identificar la similitud o la 
discrepància dels seus plantejaments i el valor de les seus 
aportacions en la configuració de la mentalitat del nostre 
temps. 

 
 
Cal assenyalar que la Junta de Coordinació de les proves PAU ja té 

establerts quins són els criteris d’avaluació. 
 
Així especifica que, l’examen constarà de 1 text i 4 qüestions de les 

quals, les dos primeres van referides al text, i les dues últimes a l’autor. 
 
La primera qüestió consisteix en reconstruir l’argument del text i 

s’avaluarà 1 punt a la localització de les idees o arguments principals del text, i 
1 punt a establir la relació entre ells dins l’estructura del text. 

 
La segona qüestió consisteix en definir un/s terme/s i s’avaluarà fins 2 

punts tenint en compte: la correcció en la definició i en la relació entre els 
termes, que s’atenga a la informació del text i a l’ús que s’hi fa dels termes, i  
que se faça referència al sentit del concepte en la filosofia de l’autor. 

 
La tercera qüestió avaluarà la resposta d’un problema en la filosofia de 

l’autor, és a dir, fer una dissertació que respon al que se pregunta partint del 
text i de la filosofia del pensador. Contarà 5 punts. 

 
La quarta qüestió consisteix en relacionar l’autor, el problema o les 

solucions que aporta amb altres pensadors, altres períodes històrics o la seua 
influència al món contemporani. Contarà fins 1 punt.  

 
En conjunt, els continguts puntuaran el 75 % de la nota global, (en cada 

avaluació aquesta nota serà deduïda de la mitja entre les proves de control que 
es faran), el 25 % restant serà deduït de la mitja de totes les notes de classe on 
es desenvoluparan el continguts comuns. Seria necessari aconseguir una 
avaluació positiva en tots els continguts per a procedir a l'acumulació dels 
percentatges anteriorment citats.  

 
El departament decideix que, per a cada prova control d’avaluació (que 

no necessàriament coincidirà amb els períodes temporals d’avaluació), 
l’alumne realitzarà una prova de l’autor, per exemple, Plató. Després, explicat 
Descartes, farem una prova sols de Descartes, i, després una altra de Plató i 
Descartes. Posteriorment, una sola de Kant, i una altra de Plató, Descartes i 
Kant, i així consecutivament. És a dir, el departament no se planteja realitzar 
proves de recuperació perquè directament l’alumne/a disposarà de diverses 
ocasions per a recuperar els continguts suspesos amb anterioritat. Això sí, cal 
aclarir que si en un examen se proposen dos autors per elegir-ne un, si 
l’alumne ha suspès un d’ells, caldrà respondre a l’autor que no haja superat. 

 
 
 
 



5.3   INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ. 
 
 
Com hem assenyalat, l'objectiu essencial de l'avaluació és que siga una 

part important del procés d'ensenyança aprenentatge per a això ha de tindre 
les següents característiques: 
• Les estratègies utilitzades han de proporcionar tota la informació rellevant 

per a poder planificar la tasca que s'ha de realitzar (tant en el nivell 
individual de cada component de la classe com en el nivell col·lectiu) i per a 
aportar a l'alumnat una referència clara respecte al seu procés 
d'aprenentatge. 

• Ha d'existir un referent temporal que contextualitze els passos de tal procés. 

En resum, les estratègies i procediments d'avaluació que proposem es 
poden concretar de la manera següent: 

 
1.- Observació i anàlisi de tasques : 

• Assistència a classe. 
• Participació en les activitats de l'aula com a debats, 

posades en comú... que són un moment privilegiat per a l'avaluació 
d'actituds. 

• Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup.  
• Quadern de classe que se concreta en els resums (o 

procediments semblants), els comentaris de textos o dissertacions 
que el professor anirà corregint i que contaran com a qualificacions 
que s’afegiran a la prova d’avaluació (ho concretarem en el 25% ). 

 
2.- Proves control  

• Proves d'informació : En acabar la introducció teòrica del 
pensador corresponent, se farà una prova sols a nivell teòric per 
avaluar el grau en que els alumnes han estudiat i han assolit eixe 
bagatge teòric. Eixes proves se tindran en compte com una part de la 
preparació de l’alumnat. S’avaluaran fins a 10 punts però sols 
contaran en un 25% del total de la qualificació de l’avaluació, 
juntament amb la pràctica de comentari de textos i la pràctica que 
s’anirà exigint al llarg dels trimestres, de diverses dissertacions. 
             Cal esmentar que per cada avaluació se proposarà una prova 
tipus PAU, avaluable exactament igual que aquella, i si s’han donat 
dos autors, aleshores se realitzarà més d’un examen PAU. La 
qualificació per a l’avaluació serà el 75% de les proves PAU i el 25% 
dels treballs exigits al llarg de l’avaluació. 
               Si un alumne haguera obtingut una nota igual o superior a 5 
en la prova PAU i les qualificacions dels treballs presentats durant 
l’avaluació foren baixes però representaren una millora i un domini 
cada vegada major, no podrien comptabilitzar-se en perjudici de 
l’alumne. En eixe cas, li respectaríem a l’alumne la qualificació de la 
prova tipus PAU.  

En canvi, si un alumne va demostrant l’adquisició 
progressiva de les destreses que se li exigeixen, la seua capacitat en 
el domini del contingut obtenint qualificacions als treballs d’avaluació 



que no son inferiors a 5 punts,  en cas d’obtenir una qualificació de la 
prova tipus PAU igual o superior a 3,5 punts, se li considerarà la 
possibilitat d’aprovar l’avaluació sempre i quant l’alumne/a haja 
demostrat interès, treball continuat, esforç i un comportament que 
haja afavorit el clima de treball a l’aula.     

• Proves d'elaboració  en què els alumnes hauran de 
mostrar el grau d'assimilació dels continguts proposats en la 
programació. Avaluen la capacitat de l'alumne per a estructurar amb 
coherència la informació, establir interrelacions entre factors diversos, 
argumentar lògicament. Serien proves per a practicar la dissertació,  
de resposta llarga en què es plantegen i resolen problemes filosòfics. 
S’avaluaran fins a 10 punts però sols contaran en un 25% total de la 
qualificació de l’avaluació, juntament amb la pràctica de comentari de 
textos escollits dels que se treballen a classe (on se consideraran 
puntuables, les qüestions 1, 2 i 4 de la prova PAU) . Tots els treballs 
exigits i que tenen relació amb la resolució correcta de la prova PAU, 
s’avaluaran fins a 5 punts i representaran el 25 % de la qualificació 
global de l’alumnat en les respectives avaluacions. 
             

 NOTA: Cal esmentar un detall fonamental, a saber, estes 
proves de pràctica en la resolució de qüestions filosòfiques, sols 
podran ser avaluables sempre i quant siga un treball personal i únic 
de l’alumne/a en qüestió; és a dir, si alumnes que van a les mateixes 
classes particulars presenten un mateix treball o excessivament 
semblant entre ells, no podrà ser avaluat, i se tindran en consideració, 
o bé els treballs que sí són personals (si s’escau) o, tindríem que 
deixar tot el pes de la qualificació a la prova/es control que se farà per 
avaluació. 
 

 
3.-Treballs monogràfics  que tenen un caràcter de preparació per part 

de l’alumne en la mesura en que li serviran per a resoldre la prova d’avaluació 
que proposarem com a “possiblement” semblant a la que tindran que superar 
en les proves PAU. És a dir, l’alumne ha de sistematitzar donant-li forma 
personal a tot el contingut al qual ha tingut accés per tal de poder respondre 
tant als anàlisis conceptuals com als argumentatius, així com al problema que 
se formule de l’autor corresponent. Tal i com ja havia comentat abans, estos 
treballs se recomanen als alumnes que tenen major dificultat. La proposta 
d’este tipus de treball sempre serà voluntària, especialment dirigida a  estos 
alumnes però no limitada sols a ells. La professora els corregirà i serviran per a 
millorar la qualificació de l’alumne/a (per exemple al valorar si cal qualificar en 5 
o en 6 al haver decimals que no queden recollits, o en casos versemblants) 
però no podran ser motiu per a que l’alumne qualificat a l’avaluació de juny o 
setembre en menys de 4 punts se considere aprovat en l’assignatura. 

 
 
5.4   CRITERIS DE PROMOCIÓ DE L’ÀREA. 
 



És molt important per a l’alumne i la professora determinar dins de quins 
paràmetres podrà considerar-se superada la matèria. 

Evidentment en este punt recordarem que: 
- Si l’alumne/a ha superat l’estudi i avaluació de cada pensador amb 5 o 

més punts, l’alumne promocionarà per a realitzar les proves PAU. 
- Si l’alumne/a supera amb 5 o més punts, tres dels  quatre autors, i no 

se demostra un abandonament injustificat de l’alumne cap a la matèria, podrà 
proposar-se la promoció de l’alumne/a sense necessitat de les proves 
extraordinàries. 
 

A més cal assenyalar que el temari consta de 4 autors per tant cal tindre 
en compte les següents possibilitats: 

1. L’alumne/a haurà superat l’assignatura quan ha superat cada autor, 
coincidint o no amb les avaluacions. 

2. Un/a alumne/a podrà promocionar en cas d’haver superat almenys 3 
dels 4 autors, sempre i quant la qualificació negativa en eixe autor no tinga el 
motiu d’abandonament, copiar l’examen o obeeïxca a alguna maniobra 
picaresca per estudiar menys. 

3. Si la mitjana de les proves de les 3 avaluacions estan al voltant de 4 o 
superior a 4 punts, i a més s’han entregat tots els deures, l’actitud ha segut de 
treball i interès per part de l’alumne/a , el departament podrà valorar si la 
promoció de l’alumne/a és convenient. Se consideraran els casos en que la 
suma dels 4 autors oscil·la entre els 15 i 20 punts.  

4. Sols se podria estudiar excepcionalment aquell cas que, complint 
amb les exigències abans descrites , amb una qualificació menor de 15 punts i 
tenint superades totes les altres assignatures, se considere que l’alumne/a ha 
adquirit suficient maduresa i competències bàsiques com per a proposar que 
promocione.    

 
 


