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IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

Filosofia errealitatea eta ezagutza bere osotasuneaz aztertzen duen diziplina da. Filosofiak gure
inguruko errealitateaz, gure izaeraz eta giza-harremanak ulertzeko moduaz galdetzeko ikuspegi
kritiko eta arrazionala eskaintzen du, gure formakuntza pertsonala handituz.

Horregatik, Filosofia irakasgaiaren xede nagusia da ikasleak bere burua eta bere mundua ulertzea,
eta horretarako tresna praktikoak nahiz teorikoak ematea.

Filosofia ikasgaian tokia emango zaio ebaluazio bakoitzean Hezkidetzari: hasieran, generoaren
eragina aztertuko dugu norberaren bizi-proiektuaren eraikuntzan; ondoren, emakume filosofoen
biografiak eta lanak ikertuko ditugu; eta azkenik, utopia soziala eta politikoa aztertuko ditugu
genero-berdintasunaren ikuspuntutik.

Bestalde, Covid-19aren ondorioz sortutako salbuespen egoera dela-eta, Filosofia Mintegiaren
erabakiz, ebaluazio irizpideak eta metodologia moldatu ahal izango dira egoerak hala eskatzen
badu. Gainera, Hezkuntza Departamentuak egoerari aurre egiteko bi plan osatu ditu aurrez aurreko
irakaskuntza ziurtatzeko eta berau posible ez denean etxetik lan egin ahal izateko:

1) Kontingentzia Plana
2) Arreta ez-Presentzialaren Plana

Jarraian dituzue Filosofiako irakasleen posta elektronikoak:

Joseba Meabebasterretxea: jmeabebarr@educacion.navarra.es

Ibai Gonzalez: igonzalbal@educacion.navarra.es

OINARRIZKO GAITASUNAK                                  (Gaitasun denak landuko dira unitate guztietan)
1) Hizkuntza komunikazioa. X

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak. X

3) Gaitasun digitala. X

4) Ikasten ikastea X

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. X

6) Ekimena eta ekintzailetza. X

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. X

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK

Batxilergoa: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1
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EDUKIAK
BATX CURRICULUMA

FILOSOFIA

1.multzoa: FILOSOFIA eta ANTROPOLOGIA gaiekin lotutako unitate didaktikoak.

2.multzoa: EZAGUTZA, ZIENTZIA eta METAFISIKA gaiekin lotutako unitate didaktikoak.

3.multzoa: FILOSOFIA POLITIKOA, ETIKA eta ESTETIKA gaiekin lotutako unitate didaktikoak.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

BATX CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa
Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak

30 Lehen multzoa 30 Bigarren multzoa 30 Hirugarren multzoa

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK
Metodologia: Ikasgelan irakaslea edukien inguruko azalpen teoriko eta praktiko guztiak ematen
saiatuko da eta baita dagozkien jarduerak edota prozedurak lantzen ere. Batez ere, aipatutako
edukiak lantzeko, honako jarduerak burutuko ditu ikasleak: definizio / kontzeptuak osatu, testu
filosofikoen iruzkina burutu eta ahozko diskurtsoa indartu (jendaurreko komunikazioa landuz).
Azterketak, eduki teorikoez gain, jarduera horietan oinarrituko dira. Aldizkako azterketa baten bidez
ebaluatuko da ikasgaiaren zatirik handiena, beti ere, ikaslearen lan pertsonala, gelan nahiz etxean,
kontuan hartuz.

Baliabideak eta testu liburua: Ikasleak testuliburu gisa, Vicens Vives argitaletxeko liburua
erabiliko du:[C. PRESTEL ALFONSO, Filosofia. Batxilergoa, 2015. ISBN: 978-84-682-3248-5].
Ikasturtean zehar bestelako material osagarriak ere erabiliko dira: apunteak eta erreferentziak
bibliografikoak, besteak beste. Ikus-entzunezkoen erabilera ere programazioan aurreikusten da;
noizean behin, filosofiarekin lotura duten bideo laburrak, dokumentalak edota pelikulak erabiliko
dira ikasgelan.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK

Ebaluazio bakoitzeko kalifikazioa irizpide hauen arabera jarriko da, ebaluazio guztiek balio bera
izanik:

- Azterketak: %60-ko balioa izango du.
Azterketan eduki teoriko nagusiak ebaluatuko dira. Gainditzeko azterketetan gutxieneko kalifikazioa
(4) lortu behar da, eta bestalde, eskatutako lan guztiak egin beharko dira. Ez badira lanak burutzen,
ez da bataz bestekoa egingo eta ebaluazio hori gainditu gabe geratuko da.
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- Lan edota jarduera ezberdinak eta arloarekiko jarrera: %40
- Lanak edota jarduerak banaka zein taldeka eginen dira, irakasleak emanen dituen

jarraibideen arabera. Jarduerak zehazturiko epearen barnean entregatu beharko
dira gainditu ahal izateko.

- Ahozkotasun frogak egingo dira filosofiak berezkoa duen izaera kritikoa elkarrizketa,
eztabaida eta ahozko gogoeten bidez lantzen dela frogatzeko. Lan hauek,
irakasleak ezarritako irizpideen arabera, kalifikagarriak izango dira.

- Arloarekiko jarrera positibo nagusiak hauek dira: interesa, lan ohiturak, esfortzua,
parte hartzea, elkarrekiko errespetua, etab. Ikaslearen jarrera kalifikazioa
borobiltzeko (batezbestekoa igo edo jaisteko) erabiliko da.

- Nota igotzeko prozedura: Ikasturtean zehar nota igotzeko aukera egongo da
(borondatezkoa izango dena), eta lan honen bidez, ikasgaiko nota puntu bat igo daiteke
gehienez. Testu filosofiko batzuk proposatuko dira Filosofia Mintegitik eta horien artean bat
aukeratu, irakurri eta irakasleak emandako irizpideak jarraituz ikasleak lan bat burutu
beharko du.

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
Ikasleak eskuratu beharreko gutxieneko helburuak hauek dira:

- Galdera-erantzunen egokitzapena.
- Zuzentasun formala eta ortografikoa.
- Definitzeko gaitasuna.
- Sintesirako gaitasuna.
- Disertazioak eta testu-iruzkinak egiteko gaitasuna.
- Pentsamendu eta jarrera desberdinen arteko konparaketa egiten jakitea.
- Irakasgaian zehar emango diren kontzeptuak eta teoriak ulertu, bereganatu eta erabiltzen

jakitea.
Zuzenketa irizpideak eta borobiltzea:
Ebaluazioko nota jartzeko, borobiltze matematiko arrunta erabiliko da:

- Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da.
- Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da

aplikatuko 4,5-5 tartean, hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da.
Ikasturte bukaerako nota kalkulatzeko, ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko notarekin
kalkulatuko da, eta ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da. Ikasturte bukaerako nota hiru
ebaluazioetako noten batez bestea izango da, baina ezinbestekoa izango da ebaluazio guztietan 5
batera iristea batezbestekoa egiteko.

ERREKUPERAZIO SISTEMA

* EBALUAZIOETAKO ERREKUPERAZIOAK
Errekuperazioa derrigorrezkoa da ebaluazioa suspendituz gero. Errekuperazioa ebaluazioa pasa
eta gero eginen da lehen bi ebaluazioetan. Aldiz, 3. ebaluazioa suspendituz gero, errekuperazioa
Nahikotasun probetan eginen da.
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* NAHIKOTASUN PROBA
Ebaluazioko errekuperazio arrunta gainditu ezean, ikasleak Nahikotasun Proban gainditu gabeko
ebaluazioa gainditzeko aukera izanen du. Nahikotasun proban 3. ebaluazioko errekuperazio
arrunta suspendituz gero, ekaineko Ez Ohiko Deialdian berreskuratuko da.

* EZ OHIKO DEIALDIA
Ekaineko Ez Ohiko Deialdian, errekuperazio arruntetan edota Nahikotasun proban suspenditutako
ebaluazioak ebaluatuko dira. Kasu guztietan, ikasleak gaizki egin dituen edota bete ez dituen
lanak/frogak/ariketak edota gainditu gabeko azterketak egin beharko ditu, gainditu gabe
duen/dituen ebaluazio edota unitate didaktikoekin lotuta beti.

Berreskurapen azterketak edota berregin beharreko proiektu guztiak nahikotasun maila kontuan
hartuz izanen dira (hots, gutxieneko edukiak oinarri), dena den, kalifikazioa 5 bat izan daiteke
gehienez jota.

KANPOKO EBALUAZIOA

Ikasgai honetan ez dago kanpoko ebaluaziorik.
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