
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E AVALIACIÓN SECUNDARIA    CURSO 2020 / 2021 
 

  

BIOLOXÍA 1º, 3º e 4º ESO ESO 

Os instrumentos de avaliación que se utilizará nesta materia son os seguintes:  

1 Nota de exames: 80% da nota académica  

2 Nota de controis ou traballos: 20% restante da nota académica 

En caso de non haber controis ou traballos, a nota académica serán unicamente a media de exames. 

Tamén se rexistrarán ocasionalmente na plataforma educativa positivos ou negativos de información do 

traballo de aula, os cales se terán en conta no redondeo da nota final nos seguintes supostos: 

1) redondeo á alza: se a parte decimal da nota final da avaliación é de 3 ou 4 décimas, e o balance de 

positivos e negativos rexistrados na plataforma é +3 ou superior, se redondeará á alza ata o valor enteiro 

seguinte 

2) redondeo á baixa: se a parte decimal da nota final da avaliación é 5 ou 6 décimas, e o balance de positivos 

e negativos rexistrados na plataforma é -3 ou inferior, se redondeará á baixa ata o valor enteiro anterior 

(por exemplo, se a nota final é 4,3 pero ten un balance de +3 positivos, redondearase ao 5; polo contrario, se a 

nota final é 4,6 pero o balance é -3, a nota final é 4) 

Redondeo final: No resto de casos aplicarase o redondeo matemático propio da plataforma educativa. 

Se algún alumno ten na avaliación unha nota media suficiente para aprobar, pero nalgún exame ten unha nota 

inferior a 3, deberá presentarse a recuperar esa parte. 

 

Copiar nun exame cualificarase como 0. 

 

As faltas de ortografía nun exame - 0,1 ata un máximo dun punto. 

 

 

Programa de recuperación 

Para recuperar cada avaliación realizarase un exame de recuperación ao inicio da avaliación seguinte, 

ademais a final de curso realizarase outro exame de recuperación de cada unha das avaliacións pendentes. 

Ao final de xuño cada alumno/a deberá de presentarse coas avaliacións que teña suspensas, debendo ter 

aprobada cada avaliación de xeito independente. 
 

A avaliación extraordinaria de Setembro farase coa realización dun único exame global. 

 

A nota da avaliación recuperada será 5 en calquera caso. 

 

 

Materias pendentes de cursos anteriores 

Todos estes alumnos traballarán cun material específico onde irán facendo controis semanais ou quincenais 
(segundo ritmo do alumno) para poder recuperar eses contidos. No caso que non os superen haberá un 
exame de avaliación de pendentes en maio (Ordinaria) e outro en setembro (extraordinaria). 

 

 

 

 

 

 



Valoración do traballo diario (faranse anotacións) 

Positivos e negativos +/- 0´1 

Sumarán ou baixarán un punto na final 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

EXAMES, PROXECTOS E CONTROIS  

(Probas escritas) 

60% 

 

TRABALLOS E PORTAFOLIO  

(compara/contrasta, Comprensión lectora, 

organizadores gráficos, autoavaliación…) 

40% 

 

FILOSOFÍA 

 
 

Procedementos e instrumentos para a avaliación continua: 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 

Instrumentos de avaliación e peso de cada un na nota final da área 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bloque 1- A media das probas escritas (exames) deberá ser de 4 ou superior para facer media coas 
probas prácticas 
 
* Bloque 2- A media dos traballos e portfolio deberá ser de 4 ou superior para poder facer media coas 
probas escritas. 
 
O portfolio do alumno-a será voluntario para este curso e poderá incrementar a nota no apartado do 
bloque 2 do 40%. 
 
A nota de esforzo participación e traballo na aula será o resultado da suma das anotacións do profesor no 
apartado de incidencias da plataforma dixital e que computará como positivos ou negativos ata un máximo dun 
punto que se sumará ou restará á nota final de contidos. 
 
(Neste cómputo non incluimos os retrasos ou falta de deberes) 
Poderá poñerse máis dun positivo ou negativo en clase. 
 

Para acadar o 10 o alumno debe ter como mínimo 9 no apartado de contidos. 
 
Redondeo: Se o resultado final da nota da como resultado un número decimal aproximarase ao número 
enteiro correspondente. No caso de que a décima do resultado final (contidos + traballo) de como resultado 5, 
a aproximación dependerá do esforzo e traballo do alumno: se é positivo aproximará ao enteiro superior e se é 
negativo aproximará ao inferior. 
 

 

As cualificacións son tratadas a través dunha plataforma educativa. O cálculo da nota ponderada se realiza 

utilizando a seguinte fórmula: Nota Ex. 1* Valor Ex.1 + Nota Ex.2* Valor Ex.2 + … / Valor Ex.1 + Valor Ex. 2… 

 

 

BLOQUE 1 
BLOQUE 2 



NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS, CADERNOS (Portfolio) E EXAMES. 
 

1)   CADERNOS (Portfolio) E APUNTES 

1) A presentación debe ser limpa e ordenada coidando marxes e separacións entre liñas, 

parágrafos e exercicios. 
 

2) A escritura deberá ser clara e lexible. 
 

3) Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía. 
 
 

 

2)   TRABALLOS 

1) A presentación do traballo farase en folios brancos escritos a man ou en formato dixital 

segundo as consignas do profesor e as normas de presentación do caderno. 

2)   Os traballos deberán constar de: 
- Portada 
- Índice 
- Contido 
- Bibliografía 
- Contraportada 

3) En relación á escritura e ortografía, teranse en conta as normas anteriores. 

4) Nos traballos non se admitirán abreviaturas nin “xergas”. 

 
 

3)   EXAMES 

NORMA SANCIÓN 

1)   A presentación e escritura 
segundo as normas anteriores 

1) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1 

2)   Prestar especial atención a 
non cometer faltas de 
ortografía 

2) En todas as áreas baixarase 0,1 por falta de 

ortografía ou acento ata un máximo de 1 punto, a 

excepción da lingua galega e castelá que terán un 

criterio especial. 

3) Os exames deberán presentarse en 

bolígrafo azul ou negro a excepción 

daqueles nos que o profesor permita 

outra opción 

3) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FEFÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

Os instrumentos de avaliación que se utilizará nesta materia son os seguintes:  

1 Nota de exames: 80% da nota académica  

2 Nota de controis , proba global ou traballos: 20% restante da nota académica 

En caso de non haber controis, proba global ou traballos, a nota académica serán unicamente a media de 

exames. 

Tamén se rexistrarán ocasionalmente na plataforma educativa positivos ou negativos de información do 

traballo de aula, os cales se terán en conta no redondeo da nota final nos seguintes supostos: 

1) redondeo á alza: se a parte decimal da nota final da avaliación é de 3 ou 4 décimas, e o balance de 

positivos e negativos rexistrados na plataforma é +3 ou superior, se redondeará á alza ata o valor enteiro 

seguinte 

2) redondeo á baixa: se a parte decimal da nota final da avaliación é 5 ou 6 décimas, e o balance de positivos 

e negativos rexistrados na plataforma é -3 ou inferior, se redondeará á baixa ata o valor enteiro anterior 

(por exemplo, se a nota final é 4,3 pero ten un balance de +3 positivos, redondearase ao 5; polo contrario, se a 

nota final é 4,6 pero o balance é -3, a nota final é 4) 

Redondeo final: No resto de casos aplicarase o redondeo matemático propio da plataforma educativa. 

Se algún alumno ten na avaliación unha nota media suficiente para aprobar, pero nalgún exame ten unha nota 

inferior a 3, deberá presentarse a recuperar esa parte. 
 

Copiar nun exame cualificarase como 0. 
 

As faltas de ortografía nun exame - 0,1 ata un máximo dun punto. 
 

 

Programa de recuperación 
Para recuperar cada avaliación realizarase un exame de recuperación ao inicio da avaliación seguinte, 

ademais a final de curso realizarase outro exame de recuperación de cada unha das avaliacións pendentes. 
Ao final de xuño cada alumno/a deberá de presentarse coas avaliacións que teña suspensas, debendo ter 

aprobada cada avaliación de xeito independente. 
 

A avaliación extraordinaria de Setembro farase coa realización dun único exame global. 
 

A nota da avaliación recuperada será 5 en calquera caso. 
 

 

Materias pendentes de cursos anteriores 
Todos estes alumnos traballarán cun material específico onde irán facendo controis semanais ou quincenais 
(segundo ritmo do alumno) para poder recuperar eses contidos. No caso que non os superen haberá un 
exame de avaliación de pendentes en maio (Ordinaria) e outro en setembro (extraordinaria). 
  

 

 

 

 

 



 

 

FÍSICA E QUÍMICA 3º E 4º ESO 

 

i. Con que temporalización se farán as distintas probas. 
 
Haberá o menos dous probas escritas ao longo de toda a avaliación, tendo una proba final de trimestre e 
controis o longo do curso sobre aspectos clave para o alumno. 
 

ii. Como se cualifican as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo na libreta, observación. 
Ponderación, redondeo, … 
 

As Probas escritas, traballos, exposicións… cualificaranse sobre 10. O valor de cada pregunta indicarase en cada 
proba. Avisarase dos exames con unha semana de antelación como mínimo. Se o tempo o permite farase un 
exame trimestral que tamén se calificará sobre 10 e entrará dentro do 20% da nota, correspondente a controis, 
proba global ou traballos.  
 

iii.  ¿Como se fai a media de cada unha das avaliacións? 
 

Os instrumentos de avaliación que se utilizará nesta materia son os seguintes:  
 
1. Nota de exames: 80% da nota académica  
2. Nota de controis, proba global ou traballos: 20% restante da nota académica  
 
En caso de non haber controis, proba global ou traballos, a nota académica serán unicamente a media de 
exames.  
 
Tamén se rexistrarán ocasionalmente na plataforma educativa positivos ou negativos de información do 
traballo de aula, os cales se terán en conta no redondeo da nota final nos seguintes supostos:  
 

1) redondeo á alza: se a parte decimal da nota final da avaliación é de 3 ou 4 décimas, e o balance de 
positivos e negativos rexistrados na plataforma é +3 ou superior, se redondeará á alza ata o valor enteiro 
seguinte  

 
2) redondeo á baixa: se a parte decimal da nota final da avaliación é 5 ou 6 décimas, e o balance de 

positivos e negativos rexistrados na plataforma é -3 ou inferior, se redondeará á baixa ata o valor enteiro 
anterior  

 
(por exemplo, se a nota final é 4,3 pero ten un balance de +3 positivos, redondearase ao 5; polo 

contrario, se a nota final é 4,6 pero o balance é -3, a nota final é 4)  
 
Redondeo final: No resto de casos aplicarase o redondeo matemático propio da plataforma educativa. 

Se algún alumno ten na avaliación unha nota media suficiente para aprobar, pero nalgún exame ten unha nota 
inferior a 3, deberá presentarse a recuperar esa parte.  

 
Copiar nun exame cualificarase como 0.  
As faltas de ortografía nun exame - 0,1 ata un máximo dun punto.   

 
iv. ¿Qué aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula? 

 
Valoraránse se trae os deberes ou material, a participación na aula, respostas ás preguntas feitas polo profesor, 
preguntas feitas ao profesor. 
 

v. ¿Cómo se recupera unha avaliación non superada? 
 



Se a nota final da avaliación é inferior a 5, poderase recuperar na seguinte avaliación  cun exame que será global 
para con a avaliación anterior. Haberá outra posibilidade de recuperar nas últimas semanas do curso escolar e 
outra máis en setembro, sendo esta última, una proba global de todo o curso, independentemente das 
avaliacións a recuperar. Se a proba de setembro ten coma resultado una calificación inferior a 5 sobre 10, o 
curso darase coma non superado. 
 
A nota da avaliación recuperada será 5 en calquera caso. 
 

vi. Recuperación de materias pendentes de cursos anteriores. 
 

Todos estes alumnos traballarán cun material específico onde irán facendo controis semanais ou quincenais 
(segundo ritmo do alumno). No caso que non os superen haberá un exame de avaliación de pendentes en maio 
(Ordinaria) e outro en setembro (extraordinaria). 
 

vii.  Normas para a presentación de traballos, cadernos e exames. 
 

1. CADERNOS E APUNTES 
 

• A presentación debe ser limpa e ordenada coidando marxes e separacións entre liñas, parágrafos e 
exercicios. 

• A escritura deberá ser clara e lexible. 

• Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía. 
 

2. TRABALLOS 
A presentación do traballo farase en folios brancos escritos a man ou ordenador segundo as consignas 
do profesor e as normas de presentación do caderno. 

 
Os traballos deberán constar de: 
 

• Portada 

• Índice 

• Contido 

• Bibliografía 

• Contraportada 
 
En relación á escritura e ortografía, teranse en conta as normas anteriores. 
Nos traballos non se admitirán abreviaturas nin “xergas”. 

 
 

3. EXAMES  
 

Norma Sanción 

A presentación e escritura segundo as normas 
anteriores 

Influirá na nota e poderase chegar a baixar 
ata -1 

Prestar especial atención a non cometer faltas 
de ortografía 

En todas as áreas baixarase 0,1 por falta de 
ortografía ou acento ata un máximo de 1 
punto, a excepción da lingua galega e castelá 
que terán un criterio especial. 

Os exames deberán presentarse en bolígrafo 
azul ou negro a excepción daqueles nos que o 
profesor permita outra opción 

Influirá na nota e poderase chegar a baixar 
ata -1. 

Copiar nun exame O exame cualificarase cun 0 

 

 

 



 

FRANCÉS 
  

➢ 50% Probas final de dossier (grammaire, vocabulaire, verbes, compréhension orale) 

➢ 30%  Controis verbos, vocabulario, Webquest, traballos final de unidade ou dossier. 

➢ 20 % tarefas e actividades na aula e/ou na casa (cahier d’exercices, fiches, activités en ligne). 

As tarefas e actividades de aula, como o seu propio nome indica, deben ser realizadas durante a sesión de 

clase, se por algún motivo xustificado non dera tempo a rematar o traballo na aula, será a profesora a que 

permita rematalo na casa. En calquera caso o prazo extenderase ata a seguinte sesión da materia (se hai causa 

debidamente xustificada, a profesora pode permiter unha ampliación do prazo de entrega). 

No caso de non entregar as tarefas propostas no prazo establecido a nota será de 0. 

As cualificacións son tratadas a través dunha plataforma educativa. O cálculo da nota ponderada se realiza 

utilizando a seguinte fórmula: Nota Ex. 1* Valor Ex.1 + Nota Ex.2* Valor Ex.2 + … / Valor Ex.1 + Valor Ex. 2…  

 

Redondeo: Se o resultado final da nota da como resultado un número decimal aproximarase ao número enteiro 

correspondente. No caso de que a décima do resultado final (contidos + traballo e participación na aula) de como 

resultado 5, a aproximación dependerá do traballo e esforzo: se é positivo aproximará ao enteiro superior e se é 

negativo aproximará ao inferior. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN. 

Dunha materia durante o ciclo ou curso. 

- Non se realizará proba de recuperación propiamente dita. Os alumnos suspensos recibirán actividades de reforzo 
que serán calificadas e farán media coa nota do seguinte trimestre, sempre que sexan realizadas estas tarefas 
OBRIGATORIAS. 

- Se o alumnado acada os obxectivos do 2º trimestre, pero non recupera a 1ª avaliación deberá reaizar as 
actividades de reforzo propostas para poder obter unha calificación positiva na avaliación ordinaria. 

- Se un alumno suspende a 3ª avaliación deberá realizar o exame da avaliación ordinaria (xuño). 
- Os alumnos que cheguen a final de curso habendo aprobado só a 3ª avaliación, deberán realizar unha proba de 

recuperación da 1ª e 2ª na avaliación ordinaria, seguindo os mesmos criterios que no apartado anterior. 

 

Avaliación ordinaria e extraordinaria 

 

- Na mesma data de xuño tamén farán unha proba de recuperación aqueles alumnos con toda a materia suspensa. 

 

- Os alumnos coa materia aprobada pero que queran subir nota poderán facelo na avaliación ordinaria. Se a 

cualificación é inferior á media de todas as avaliacións non será tida en conta. 

 

-  De non recuperar en xuño os alumnos deberán examinarse da materia en setembro, para o que tamén levarán 

actividades de reforzo para poder preparar dito exame. 

 De materias pendentes doutros ciclos ou cursos. (Non aplica para 1º ESO) 

- Os alumnos coa materia suspensa de cursos anteriores terán un material de reforzo facilitado polo profesor dos 

contidos traballados nos cursos anteriores. Estas actividades poderán ser realizadas na casa e entregadas ao 

profesor no prazo establecido para poder correxilo, ainda que é preferible que sexan realizadas durante as horas 

de apoio do profesor da materia, para un mellor e eficaz seguimento. A realización das devanditas actividades, nos 

prazos e forma que se lle establezan, contará un 30 % da nota de recuperación, que se completará no 70 % restante 

coa nota obtida nunha proba obxectiva.  

 

- Os alumnos contarán ademáis coa convocatoria extraordinaria que se estableza para a superación de obxectivos de 

materias pendentes de cursos anteriores 

 

Avaliación en caso de actividade non presencial 

50% Cuestionarios FORMS / Exames “en ligne” 

50% Realización de tarefas propostas: Blog, Teams, Educamos. 



 

INGLÉS 

   
Normas para el buen funcionamiento de las clases de lengua inglesa 

 

✓ Traeré el libro de texto, el cuaderno de actividades, la libreta, portfolio (para 1º y 2º) y la agenda todos 
los días. 

✓ Mi libreta estará ordenada, limpia (sin tachones) y presentada adecuadamente para obtener una 
valoración positiva. 

✓ Copiaré los enunciados y páginas de todos los ejercicios que realizo en la libreta, así como los apuntes 
que me ayuden a superar los objetivos. 

✓ En mi estuche llevaré bolis de colores, lápiz, tippex, tijeras y pegamento. Este año habrá que incluir una 
tiza. 

✓ Mis trabajos y exámenes serán presentados de forma ordenada, limpia (sin tachones) y con letra legible. 
En caso contrario, no se corregirán. 

✓ El trabajo en clase será imprescindible para una evaluación positiva de la materia. 
✓ Utilizaré el inglés en mis intervenciones de clase. 
✓ Si el profesor me entrega una fotocopia, la pegaré en mi libreta. 
✓ Preguntaré al profesor cualquier duda que tenga. 
✓ Estaré atento/a las explicaciones del profesor. 
✓ Respetaré todas las intervenciones de mis compañeros y los turnos de palabra. 

 

Procedimientos de evaluación. 

 

1- Observación directa en el aula. Se tendrá en cuenta el interés, la participación, el comportamiento, el 

hábito de trabajo  

2- Cuaderno de clase. Se incidirá en ello con el fin de crear y potenciar hábitos de limpieza y orden. Estos 

se seguirán con la observación en el aula y podrán ser recogidos en cualquier momento y a cualquier 

alumno que se considere conveniente. 

3- Pruebas orales. Se valorará la corrección en la expresión y la claridad en la entonación y pronunciación, 

así como el lenguaje no verbal (gestos…). SE DARÁ MUCHA IMPORTANCIA AL ESFUERZO POR 

EXPRESARSE EN INGLÉS, SU EVOLUCIÓN Y MEJORA. 

4- Pruebas escritas. Se realizarán varias pruebas a lo largo de la evaluación. Se propondrán pruebas de 

varios tipos: test, proyectos, composiciones, cuestionarios, etc. y se podrán realizar pruebas con o sin 

previo aviso. Además, trimestralmente, se realizará una prueba de verbos y vocabulario. 

5- Seguimiento individualizado. Se tendrá muy en cuenta el esfuerzo, interés y evolución de cada 

alumno. 

6- En la materia de inglés se valorarán las siguientes destrezas: gramática, comprensión y expresión 

escrita (reading y writing), comprensión y expresión oral (speaking, listening). 

7- El alumno podrá aprobar la materia aun teniendo uno de los bloques suspensos, siempre y cuando la 

nota de dicho bloque no sea inferior a 4. 

• En casos excepcionales, y siempre después de que el docente lleve a cabo una valoración 

positiva de la evolución y el esfuerzo diario del alumno, este podría llegar a aprobar la 

asignatura, siempre y cuando la nota media final sea un aprobado y en ninguno de los bloques 

haya obtenido menos de 4 puntos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos son los aspectos que el profesor tendrá en cuenta para calificarme: 

 

1º y 2º ESO 



 

Criterios de evaluación  
Valoración 

recomendada 

Pruebas de comprensión oral  15% 

Pruebas de expresión oral   15% 

Pruebas de comprensión escrita 20% 

Pruebas de expresión escrita 20% 

Conocimiento de la lengua (verbos, vocabulario y gramática) 30% 

 

3º a 4º de ESO 

 

CONTENIDOS 

✓ Gramática: 50%   

✓ Reading, Writing, Listening, Speaking: 30%  

✓ Verbos y vocabulario: 20% 

Criterio común para todas las áreas: 

 

 La nota de esfuerzo, participación y trabajo en el aula será el resultado de la suma de las anotaciones 

del profesor en el apartado de incidencias de la plataforma digital y que computará como positivos o negativos 

hasta un máximo de un punto que se sumará o restará a la nota final de contenidos. 

Se podrá poner mas de un positivo o negativo en clase. 

Para conseguir el 10 el alumno debe tener como mínimo 9 en el apartado de contenidos. 

Redondeo: Si el resultado final de la nota da como resultado un número decimal se aproximará al número 

entero correspondiente. En el caso de que la décima del resultado final (contidos + trabajo) dé como resultado 

5, la aproximación dependerá del esfuerzo y trabajo del alumno: si es positivo aproximará al entero superior y 

si es negativo aproximará al inferior 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

Recuperación de la materia durante el curso 

La evaluación en la materia de inglés es continua; el alumno que suspenda una evaluación la recuperará 

al aprobar la evaluación siguiente, excepto cuando tengan dos evaluaciones seguidas suspensas, que tendrá 

que hacer un examen final de recuperación en junio. 

Los alumnos que no aprueban la asignatura en junio harán un examen en septiembre. 

 

De la materia pendiente de otro curso 

Como ocurre con la recuperación, el sistema de aprendizaje es progresivo, con lo cual los contenidos del 

curso pendiente serán superados al aprobar el curso en el que se encuentra el alumno o a través del examen 

de pendientes que tendrá lugar en el mes de marzo o abril (por confirmar) 

 
Actividades de evaluación para pendientes  
 

Al tratarse de un sistema de aprendizaje continuo y repetitivo siempre se hace un repaso de todo lo visto 

en cursos anteriores. El alumno no tiene que realizar actividades concretas, ya que superando los objetivos del 

curso en el que se encuentra superará todo lo anterior. 

 



  

 

LATIN 

Procedemento da avaliación continua  
Os instrumentos de avaliación serán os seguintes:  

• Exames (70%). Farase un por unidade. A nota media dos exames ten que ser como mínimo de 
4, pero non hai unha nota mínima para facer a media dos mesmos.  

• Traballo de clase (30%). Este apartado comprenderá os controis de verbos, lectura, gramática 
e tradución.  

As cualificacións son tratadas a través dunha plataforma educativa. O cálculo da nota 
ponderada realízase utilizando a seguinte fórmula: Nota Ex. 1* Valor Ex.1+Nota Ex.2*+…/Valor Ex.1+Valor 
Ex.2.  
  
Redondeo: se o resultado final da nota é un número decimal aproximarase ao número enteiro anterior ou 
posterior segundo sexa menor ou maior de 0,5.  
  
  
Cualificación do traballo:  
  
Xa que parece que é preciso cualificar o traballo de clase (acta de Equipo Docente do 16 de marzo) e non serve 
o sistema actual de positivos e negativos que levamos empregando varios cursos, a partir da terceira avaliación 
deste curso, farémolo a través da seguinte rúbrica autoavaliable que se cumprimentará, tanto polo alumnado 
como polo profesorado, a finais de cada trimestre, e que se incluirá no apartado correspondente ao 30% da nota 
final. A cualificación obterase a partir da media entre ambas rúbricas. Non obstante, no caso de que a nota do 
alumnado non se axuste á realidade do mesmo, terase en conta só a rúbrica do profesorado.  

 

  1   2   3   4  

PARTICIP
ACIÓN  

O/a alumno/a nunca 
participa, comparte 
ideas, solucións ou coment
arios.  
   

O/a alumno/a 
participa ás veces, 
comparte 
ideas, solucións ou co
mentarios.   

O/a alumno/a 
participa 
activamente, 
comparte 
ideas, solucións ou c
omentarios, e 
a maioría das veces 
faino 
de maneira axeitada.
   
  

O/a alumno/a 
participa 
activamente, 
comparte 
ideas, solucións o
u comentarios, 
e sempre o fai 
de maneira axeita
da.   
   

ATENCIÓ
N   

O/a 
alumno/a amosa pouco int
erese 
durante as clases e ten un
ha actitude pasiva.  

O/a alumno/a amosa, 
normalmente, interese 
durante as clases e ten un
ha actitude activa.  

O/a alumno/a amosa, 
case sempre, interese 
durante as clases e ten un
ha actitude activa: toma 
notas e escoita con 
atención.   

O/a 
alumno/a amosa, s
empre, interese 
durante as clases e 
ten unha actitude a
ctiva: 
toma notas,  escoit
a con atención e 
realiza preguntas.  

TRABALL
O DE 

CLASE   

O/a alumno/a nunca 
realiza o traballo que 
se lle asigna 
e ademais dificulta 
o traballo dos compañeir
os.  

O/a alumno/a nunca 
realiza o traballo que 
se lle asigna, pero non 
dificulta 
o traballo dos compañeiro
s.  

O/a alumno/a 
case sempre realiza o tra
ballo que se lle asigna, e 
non dificulta 
o traballo dos compañeir
os.  

O/a 
alumno/a sempre reali
za o traballo que 
se lle asigna, e 
colabora 
cos seus  compañeiros.
  

REMATE 
DE 

TAREFAS  

O/a alumno/a nunca 
remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase, nin tampouco o 
fai na casa.  

O/a alumno/a case 
nunca remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase, nin tampouco o 
fai na casa.  

O/a alumno/a ás veces 
remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase ou, se 
non, faino  na casa.  

O/a 
alumno/a sempre rem
ata as tarefas durante 
as sesións de clase ou, 
se non, faino  na casa.  

 



Avaliación en caso da suspensión das clases presenciais  
Para a avaliación non presencial dispoñemos doutros medios que permiten realizar este proceso 
de maneira telemática. Para elo insistiremos nos primeiros días de clase no uso da plataforma Educamos e 
as ferramentas que proporciona, dadas as limitacións atopadas o curso pasado. As probas realizaranse a través 
de cuestionarios enviados por Teams, Quizziz ou Google forms. Tamén se terán en conta as 
tarefas propostas aos alumnos, ben de xeito individual, ben colectivas. Estas probas incluiranse nos respectivos 
apartados de exames ou traballo de clase.  
  
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
Recuperación dunha materia durante o curso  
Ao tratarse dunha aprendizaxe progresiva, ao ir aprobando avaliacións recuperaranse as anteriores 
que estiveran suspensas  
  
Exame Global: terán que presentarse ao exame global, que terá lugar no mes de xuño, aqueles alumnos 
que teñan a 3ª avaliación suspensa independentemente de que superaran a 1ª e a 2ª, xa que se 
trata dunha materia de avaliación continua. Así mesmo os alumnos que queiran subir 
nota poderán facelo nunha proba global en xuño. Os alumnos que non recuperen a materia nesta proba 
global terán que presentarse en setembro a un exame con todos os contidos da mesma.   
  
Recuperación da materia pendente de cursos anteriores.  
Ao tratarse dunha materia que só se imparte en 4º da ESO, non hai alumnos coa materia pendente de cursos 
anteriores.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ 

   
PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN CONTINUA 
  
Os instrumentos de avaliación serán os establecidos polo seminario de linguas, de acordo co seguinte baremo:  

70% da nota final: exames. En 3º e 4º de ESO haberá exames específicos de lingua e de 
literatura por avaliación e en 1º e 2º de ESO serán dunha unidade na primeira avaliación e a partir da 
segunda poderanse agrupar contidos pertencentes a distintas unidades nun mesmo exame.  
  
30% da nota final: expresión oral (falar), expresión escrita (redaccións), controis (verbos, vocabulario, 
lectura obrigatoria, ortografía, buscas na internet, competicións…) e rúbrica de autoavaliación (ver 
anexo 1).  
  
En 1º e 2º hai que ter polo menos un 4 de nota media no bloque de exames para poder aplicar o 
apartado de traballo de clase cara á nota final da avaliación.   

  
En 3º e 4º será preciso superar as dúas partes, lingua e literatura para poder aprobar a avaliación.   
  
Será condición indispensable para aprobar a materia trimestralmente ter entregados todos 
os traballos, redaccións…. no prazo establecido pola profesora; en caso de ser 
entregados fóra de prazo, cualificaranse cun 1.  
  
Outros aspectos que se terán en conta  
Copiar nos exames: cualificarase o exame cun 0.  
Ortografía: nos exames cada falta baixará unha décima sen límite de          puntuación.  

  
Cualificación da expresión escrita  
Os textos escritos cualificaranse de acordo co seguinte baremo:  
  
Ortografía: 40%. Descontarase 0,5 por cada falta.  
  
Contido: 40%. Neste apartado teranse en conta a expresión, vocabulario, coherencia e cohesión, 
progresión do tema…  
  
Presentación: 20%. A presentación farase tendo en conta as normas para a presentación 
de traballos e exames ou as instrucións que dea o profesor para cada traballo concreto.  

  
  
 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN  
  
Recuperación da materia durante o curso  
Ao tratarse dunha materia de avaliación continua, a parte ou partes suspensas iranse recuperando ao aprobar 
as seguintes avaliacións. En 3º e 4º da ESO a parte de 
literatura poderase recuperar despois da avaliación correspondente a través dunha proba, en tanto que 

a lingua é de avaliación continua.  

  
Exame Global: terán que presentarse ao exame global, que terá lugar no mes de xuño, aqueles alumnos 
que teñan a 3ª avaliación suspensa independentemente de que superaran a 1ª e a 2ª, xa que se 
trata dunha materia de avaliación continua. En 3º e 4º de ESO aqueles alumnos que teñan parte ou partes 

suspensas de literatura terán a opción de recuperala neste período. Os alumnos que non recuperen en xuño a 
materia terán que presentarse en setembro a un exame con todos os contidos da mesma.  
  
Para aprobar a materia pendente de cursos anteriores haberá que superar as 
dúas primeiras avaliacións ou aprobala na proba específica que se realizará ao longo do curso. Tendo en conta 
o currículum da mesma e a súa natureza, os aspectos que se traballaron durante o curso anterior da 
ESO volven ser repasados no curso posterior (loxicamente máis amplos), co cal o alumno ten 
a posibilidade temporalizada de ir preparando a materia pendente, para o cal se lle entregará material específico 
que terá que realizar e superar coa cualificación de APTO e que lle axudará na nota final.  

  
  

ANEXO 1  
  

A continuación, amósase un exemplo de rúbrica autoavaliable, que se cumprimentará, tanto polo alumnado 
como polo profesorado, a finais de cada trimestre, e que se incluirá no apartado correspondente co 30% da nota 
final. A calificación obterase a partir da media entre ambas rúbricas. Non obstante, no caso de que a nota do 

alumnado non se axuste á realidade do mesmo, terase en conta soamente a rúbrica do profesorado.  



  
  1   2   3   4  

PARTICIP
ACIÓN  

O/a alumno/a nunca 
participa, comparte 
ideas, solucións ou coment
arios.  
   

O/a alumno/a 
participa ás veces, 
comparte 
ideas, solucións ou co
mentarios.   

O/a alumno/a 
participa 
activamente, 
comparte 
ideas, solucións ou c
omentarios, e 
a maioría das veces 
faino 
de maneira axeitada.
   
  

O/a alumno/a 
participa 
activamente, 
comparte 
ideas, solucións 
ou comentarios, 
e sempre o fai 
de maneira axeit
ada.   
   

ATENCIÓ
N   

O/a 
alumno/a amosa pouco int
erese 
durante as clases e ten unh
a actitude pasiva.  

O/a alumno/a amosa, 
normalmente, interese 
durante as clases e ten un
ha actitude activa.  

O/a alumno/a amosa, 
case sempre, interese 
durante as clases e ten un
ha actitude active: toma 
notas e escoita con 
atención.   

O/a 
alumno/a amosa, 
sempre, interese 
durante as clases 
e 
ten unha actitude 
active: 
toma notas,  escoi
ta con atención e 
realiza preguntas.  

TRABALL
O DE 

CLASE   

O/a alumno/a nunca 
realiza o traballo que 
se lle asigna 
e ademais dificulta 
o traballo dos compañeir
os.  

O/a alumno/a nunca 
realiza o traballo que 
se lle asigna, pero non 
dificulta 
o traballo dos compañeiros
.  

O/a alumno/a 
case sempre o traballo q
ue se lle asigna, e non 
dificulta 
o traballo dos compañeir
os.  

O/a 
alumno/a sempre o tr
aballo que 
se lle asigna, e 
colabora 
cos seus  compañeiro
s.  

REMATE 
DE 

TAREFAS  

O/a alumno/a nunca 
remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase, nin tampouco o 
fai na casa.  

O/a alumno/a case nunca 
remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase, nin tampouco o 
fai na casa.  

O/a alumno/a ás veces 
remata as tarefas 
durante as sesións de 
clase ou, se 
non, faino  na casa.  

O/a 
alumno/a sempre re
mata as tarefas 
durante as sesións de 
clase ou, se 
non, faino  na casa.  

USO 
ORAL DA 
LINGUA  

O/a alumno/a nunca usa 
a lingua galega na aula.  

O/a alumno/a case nunca 
usa a lingua galega na aula.  

O/a alumno/a 
usa, ás veces, 
a lingua galega na aula.  

O/a 
alumno/a sempre utiliza 
a lingua galega na aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Os instrumentos de avaliación que se utilizará nesta materia son os seguintes:   
1. Nota de exames: 80% da nota académica   
2. Nota de control do traballo diario: 20% restante da nota académica.  

Esta nota de control estará formada por:  
A. Traballo de aula: partirase dun 5 e iranse engadindo ou restando puntos segundo os positivos 
ou negativos rexistrados no apartado de incidencias da plataforma dixital, podendo poñerse máis 
dun positivo ou negativo nunha mesma sesión.  
B. Outros controis puntuais de contidos que se poidan requirir para verificar o estudio diario ou a 
capacidade de razoamento matemático.  

A asignación de positivos/negativos se fará atendendo ao seguinte criterio:  

 

+1  -1  

Participación puntual de especial relevancia  
  
ou   
  
resolve ben un reto matemático  
  
ou  
  
caderno especialmente destacado pola 
presentación e calidade cara o estudio da materia  

Falta de traballo e/ou implicación nas tarefas de 
clase  
  
ou   
  
O caderno non cumpre os requisitos mínimos 
esixibles para o correcto estudio da materia por 
estar incompleto, mal presentado, ou ter varios 
exercicios mal corrixidos  

 

 

Copiar nun exame cualificarase como 0.  
Redondeo final: Aplicarase o redondeo matemático da plataforma educativa.  
Se un alumno/a ten unha nota mínima de 9,3 como nota final segundo o cálculo realizado pola plataforma 
educativa, de acordo aos criterios expostos anteriormente, redondeará á alza ata a nota máxima de 10 en 
caso de ter acumulados ao longo do trimestre polo menos 3 positivos de retos matemáticos, debidamente 
rexistrados na plataforma.  
  
Programa de recuperación  
Para recuperar cada avaliación realizarase un exame de recuperación ao inicio da avaliación seguinte, 
ademais a final de curso realizarase outro exame de recuperación de cada unha das avaliacións pendentes.   
Ao final de xuño cada alumno/a deberá de presentarse cada un ca avaliación que teña suspensa.  
Ao exame de setembro cada alumno/a deberá de presentarse ao exame global da materia.  
A nota da avaliación recuperada será 5 en calquera caso.  
  
  
Materias pendentes de cursos anteriores  
A recuperación de alumnos coa materia pendentes de cursos anteriores farase de forma continúa, é dicir, 
aprobando o curso seguinte (as 2 primeiras avaliacións) recuperarase os cursos anteriores; ademais 
realizaranse os pertinentes exames en xuño e en setembro.  
Farase un material especifico, que os alumnos irán traballando ao longo do curso.  
  
AVALIACIÓN EN CASO DE ACTIVIDADE NON PRESENCIAL  
En caso de non poder realizar a avaliación de xeito presencial, se recorrerá á conexión por 
Microsoft Teams para a avaliación do alumnado mediante a entrega de traballos e/ou exercicios, así como 
cuestionarios e/ou probas online.  
A comparecencia ás clases por videochamada será obrigatoria.  

  
 

 

 

 

 

 



 

MÚSICA 

Haberá dous tipos de probas  
  -Orales : exercicios de lectura ,ritmo…  
  -Escritas :-exames (poderán ser sustituidos por probas tipo formularios a facer co ordenador 
que poderían servir no caso de confinamento.)  
                  -traballos empregando as novas tecnoloxías.  

   
-Escritos de teoría 50%    
              Non se fará media con menos dun 3 . . Neste porcentaxe estarán incluidos os traballos cunha rúbrica que 
se lle comunicará con anterioridade ao alumno para a súa avaliación.  
   
-Ritmo, lectura. 30% ( no caso dos alumnos de 4º se escollesen un instrumento individual a calificación das 
cancións estaría neste item).  
  
-Traballo diario na clase 20%. (actividades diarias na aula tanto de teoría como práctica musical, fichas de 
repaso, preguntas orais con distintas aplicacións interactivas,... )  
  
Os alumnos poderán enviar cancións coa frauta nun vídeo pola plataforma  Educamos ( a nota estará incluída 
no porcentaxe de ritmo, lectura,....) é optativo. A profesora poñerá un tutorial no blog de música para que o 
alumno dende casa poida traballala.  
Se un alumno fose visto copiando nun exame , a avaliación estaría suspensa, tendo que presentarse a 
recuperación de toda a materia.  
  
Hai que ter aprobadas as tres avaliacións para aprobar a materia .  
  
Os alumnos coa materia aprobada pero que queran subir nota poderán facelo na avaliación ordinaria. Se a 
cualificación é inferior á media de todas as avaliacións non será tida en conta.                 
   
Redondeo: Se o resultado final da nota da como resultado un número decimal aproximarase ao número enteiro 
correspondente. No caso de que a décima do resultado final (contidos + traballo) de como resultado 5, a 
aproximación dependerá do esforzo e traballo do alumno: se é positivo aproximará ao enteiro superior e se é 
negativo aproximará ao inferior  ( servirá para saber si é positivo o negativo o resultado do traballo diario de 
clase, se están todas as tarefas feitas e con puntuación positivas o traballo será positivo, en caso contrario sería 
negativo).No caso de que no se entreguen as tarefas a nota será dun 0.  

  
  
Recuperación   

 

O alumno que non teña unha cualificación positiva nunha avaliación deberá facer a recuperación de dita 
avaliación, que será so da parte suspensa , a cualificación será dun 5 no caso de 
recuperala. En xuño terá outra recuperación que será por avaliacións, e tamén será dun 5 en caso 
de recuperala.  
  
 De non recuperar en xuño os alumnos deberán examinarse da materia en setembro, para o que tamén levarán 
actividades de reforzo para poder preparar dito exame. Levarán a nota que acaden nel.  

   
Alumnos coa materia pendente do curso de  2º : ( para alumnos de 3º)   
O profesor entregaralle un material para traballar na hora de apoio ou no caso de que non poida vir, na súa casa. 
Irá traballando os temas e facendo a recuperación por partes do temario. No caso de que non aprobe así terá 
que presentarse ao exame na data que propoña o E.D da ESO dos obxectivos mínimos do curso. Na parte 
instrumental deberá preparar unha das cancións estudadas durante o curso pasado e mandala nun vídeo pola 
plataforma Educamos  antes da data do exame que propoña o E.D. A cualificación será dun 5 en caso de 
recuperala.  

  

Alumnos de 4º coa materia pendente de 3º da ESO  
Se o alumno ten suspenso a materia do curso de 3º deberá entregar uns traballos sobre a música nas distintas 
etapas e sobre a música popular urbana nas datas sinaladas pola profesora , se non as entregara deberá facer  
un exame na data que propoña o E.D da ESO dos obxectivos mínimos do curso. Os alumnos que teñan ademais 
a materia de 2º poderán ir recuperando por partes no caso de que asistan ao apoio. Entregaráselles unhas 
actividades de reforzo que poderá traballar na hora de atención ao alumno ou facelos na casa e entregalos 
para ser correxidos e prepararalos para o exame na data que propoña o E.D..A parte instrumental quedaría 
aprobada si supera a da 1º avaliación no caso de que escollera esta materia como optativa, senón deberá tocar 
dúas pezas do curso anterior que mandará nun vídeo a través da plataforma Educamos.  
   



   

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

Dada a natureza da materia, é imprenscindible que o proceso de avaliación reúna unha serie  de 

características: 

 

continua, porque debe atender á aprendizaxe como proceso, contrastando diversos momentos ou fases. 

formativa, debe ser un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 

aprendizaxe. 

integradora, porque atende á consecución do conxunto dos obxectivos establecidos para a etapa e do 

desenvolvemento das competencias correspondentes. 

  individualizada, porque se centra na evolución persoal de cada alumno. 

  cualitativa, na medida que aprecia todos os aspectos que inciden en cada situación particular e avalía de 

maneira    equilibrada diversos aspectos do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 

• Procedementos e instrumentos: 

A continuación expoñense os procedementos e instrumentos, que por un lado os procedementos 

axudarannos a establecer e definir un método para a recollido de información da consecución dos obxectivos 

plantexados e os instrumentos, pola súa parte, serán as ferramentas que emplearemos. 

- Procedementos: 

A observación sistemática, diaria e directa do alumno durante as sesións, tanto na aula como nas saídas no 

caso de facerse. Valorarase o traballo diario, o grado de implicación, interese e motivación. Así mesmo, terase 

en conta a comprensión e mellora, a resolución de problemas e a posta en práctica e emprego dos recursos 

facilitados. 

Seguimento das tarefas encomendadas, tanto na aula como na casa, así como de xeito individual como 

grupal. Axudará a valorar o progreso e o desenvolvemento do alumno, así como a autonomía adquirida agora 

de manexar os recursos dispoñibles fora da aula. 

Debates e entrevistas, a través da comunicación verbal, planificada e estructurada, poderemos valorar a 

capacidade de razonamento, o nivel de pensamento crítico e a valoración e respeto polas opinións e 

posicións do outro. 

Realización de proxectos avaliables, buscarase valorar o traballo de xeito global, así como a 

interrelación de contidos e a comprensión da materia da unidade como un todo. 

Uso de rúbricas, para observar o grado de superación de cada criterio así como o alcance de cada obxectivo. 

Con respecto ó docente, será útil para detectar as posibles deficiencias no proceso ensino-aprendizaxe e 

poder facer as reformulación pertinentes e dotar de maior eficacia ó método educativo. 

 

- Instrumentos: 

Diario docente, deberánse entregar un número determinado de actividades por cada unidade que serán realizadas 

na aula durante as sesións e en relación os contidos que se estén traballando. 

Rúbricas de avaliación, 

Probas orais, escritas e prácticas, como fonte de información complementaria e non única, enténdese como 

medios para analizar e valorar outros aspectos do traballo dos alumnos. Considéranse especialmente indicados 

para avaliar as capacidades de; asociar ou establecer relacións coherentes entre contidos próximos, expresar 

opinións persoais ou xuízos de valor sobre cuestións básicas das materias tratadas, exercitar a atención, a 

observación, a memoria, a curiosidade, a análise reflexiva, etc. 

Proxectos, de carácter práctico e que se relacionarán cos contidos de cada unidade



Traballos monográficos e pequenas investigacións, este tipo de tarefas ten como finalidade profundar nalgún 

coñecemento específico, favorecer a adquisición de determinados procedementos e desenvolver actitudes 

relacionadas co rigor, o gusto pola orde e a presentación correcta, tanto do resultado, como do proceso de 

elaboración do 

mesmo, etc. 

 

• Criterios: 
 

-. Avaliación ordinaria: 
 

A continuación exponse a relación dos instrumentos de avaliación coa porcentaxe para a calificación final da 

materia: 

 

INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Diario docente: Diario docente: corrección de tarefas diarias 

(láminas, exercicios, comentarios) 

10 % 

Probas orais, escritas e prácticas 20 % 

Proxectos 40 % 

Traballos monográficos e pequenas investigacións 30 % 

 
 

* No caso de non entregar as tarefas diarias correspondentes ó traballo realizado na aula, o alumno deberá 

presentarse a un exame final no que entrarán os contidos correspondentes o trimestre. A calificación da 
materia dependerá únicamente da nota obtida no exame. 

* Non se fará media no caso de que nalgunha parte (proba/ entrega de proxecto/ lámina) a nota sexa inferior a 
un 3. 

* A nota final da materia, acadarase mediante media aritmética da nota de cada avaliación, sendo 
imprescindible ter cada unha delas aprobadas. 

* Redondeo: Se o resultado final da nota da como resultado un número decimal aproximarase ao número 
enteiro correspondente. 

 
-. Avaliación extraordinaria: 

 

Os alumnos terán a oportunidade de recuperar unha avaliación suspensa coa realización dun exame ao inicio 

da avaliación seguinte. 

No caso de chegar a xuño con máis dunha avaliación suspensa, o alumno deberá presentarse a un examen de 

recuperación que englobe tódolos contidos impartidos o longo do curso. Para a nota final terase en conta, 

únicamente, a calificación do exame. 

A convocatoria de setembro consistirá, igualmente, na realización dun exame global. Para a calificación do 

alumno só se terá en conta a calificación obtida no exame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoración do traballo diario (faranse anotacións) 

Positivos e negativos +/- 0´1 

Sumarán ou baixarán un punto na final 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

EXAMES, PROXECTOS E CONTROIS  

(Probas escritas) 

60% 

 

TRABALLOS E PORTAFOLIO  

(compara/contrasta, Comprensión lectora, 

organizadores gráficos, autoavaliación…) 

40% 

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Procedementos e instrumentos para a avaliación continua: 
 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 

Instrumentos de avaliación e peso de cada un na nota final da área 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bloque 1- A media das probas escritas (exames) deberá ser de 4 ou superior para facer media coas 
probas prácticas 
 
* Bloque 2- A media dos traballos e portfolio deberá ser de 4 ou superior para poder facer media coas 
probas escritas. 
 
O portfolio do alumno-a será voluntario para este curso e poderá incrementar a nota no apartado do 
bloque 2 do 40%. 
 
A nota de esforzo participación e traballo na aula será o resultado da suma das anotacións do profesor no 
apartado de incidencias da plataforma dixital e que computará como positivos ou negativos ata un máximo dun 
punto que se sumará ou restará á nota final de contidos. 
 
(Neste cómputo non incluimos os retrasos ou falta de deberes) 
Poderá poñerse máis dun positivo ou negativo en clase. 
 

Para acadar o 10 o alumno debe ter como mínimo 9 no apartado de contidos. 
 
Redondeo: Se o resultado final da nota da como resultado un número decimal aproximarase ao número 
enteiro correspondente. No caso de que a décima do resultado final (contidos + traballo) de como resultado 5, 
a aproximación dependerá do esforzo e traballo do alumno: se é positivo aproximará ao enteiro superior e se é 
negativo aproximará ao inferior. 
 

 

As cualificacións son tratadas a través dunha plataforma educativa. O cálculo da nota ponderada se realiza 

utilizando a seguinte fórmula: Nota Ex. 1* Valor Ex.1 + Nota Ex.2* Valor Ex.2 + … / Valor Ex.1 + Valor Ex. 2… 

 

 

 

BLOQUE 1 
BLOQUE 2 



NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE TRABALLOS, CADERNOS (Portfolio) E EXAMES. 
 

1)   CADERNOS (Portfolio) E APUNTES 

1) A presentación debe ser limpa e ordenada coidando marxes e separacións entre liñas, 

parágrafos e exercicios. 
 

2) A escritura deberá ser clara e lexible. 
 

3) Prestar especial atención a non cometer faltas de ortografía. 
 
 

 

2)   TRABALLOS 

1) A presentación do traballo farase en folios brancos escritos a man ou en formato dixital 

segundo as consignas do profesor e as normas de presentación do caderno. 

2)   Os traballos deberán constar de: 
- Portada 
- Índice 
- Contido 
- Bibliografía 
- Contraportada 

3) En relación á escritura e ortografía, teranse en conta as normas anteriores. 

4) Nos traballos non se admitirán abreviaturas nin “xergas”. 

 
 

3)   EXAMES 

NORMA SANCIÓN 

1)   A presentación e escritura 
segundo as normas anteriores 

1) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1 

2)   Prestar especial atención a 
non cometer faltas de 
ortografía 

2) En todas as áreas baixarase 0,1 por falta de 

ortografía ou acento ata un máximo de 1 punto, a 

excepción da lingua galega e castelá que terán un 

criterio especial. 

3) Os exames deberán presentarse en 

bolígrafo azul ou negro a excepción 

daqueles nos que o profesor permita 

outra opción 

3) Influirá na nota e poderase chegar a baixar ata -1. 

 



 

 

 

 

 

 

TECNOLOXÍA / TIC 
 

Os instrumentos de avaliación consisten na media da cualificación 
dos exames e proxectos programados en cada trimestre, de acordo aos criterios fixados nas 
rúbricas correspondentes en cada caso.  
  
A avaliación non se considerará aprobada en caso de non terse presentado algún proxecto na 
data límite indicada, ou a non realización de algún exame.  
Copiar nun exame cualificarase como 0.  
Redondeo final: Aplicarase o redondeo matemático da plataforma educativa.  
Se un alumno/a ten unha nota mínima de 9,3 como nota final segundo o cálculo realizado pola 
plataforma educativa, de acordo aos criterios expostos anteriormente, redondeará á alza ata a 
nota máxima de 10 en caso de ter acumulados ao longo do trimestre polo menos 3 positivos, 
debidamente rexistrados na plataforma.  
  
Programa de recuperación  
Para recuperar cada avaliación realizarase un exame de recuperación ao inicio da avaliación 
seguinte. Este exame poderá incluír a realización de proxectos inacabados.  
  
A final de curso realizarase outro exame de recuperación de cada unha das avaliacións 
pendentes, para o cal se que require completar os proxectos pendentes.  
Ao exame de setembro cada alumno/a deberá de presentarse ao exame global de toda a 
materia, ademais de ter que completar todos os proxectos pendentes.  
A nota da avaliación recuperada será 5 en calquera caso.  
  
  
Materias pendentes de cursos anteriores  
A recuperación de alumnos coa materia pendentes de cursos anteriores terá en conta a 
realización dos proxectos non completados do curso anterior, así como contidos mínimos que 
se poderán traballar de forma continúa; ademais realizaranse os pertinentes exames en xuño e 
en setembro.  

  
AVALIACIÓN EN CASO DE ACTIVIDADE NON PRESENCIAL  
En caso de non poder realizar a avaliación de xeito presencial, se recorrerá á conexión por 
Google Classroom e/ou Microsoft Teams para a avaliación do alumnado mediante a entrega de 
traballos e/ou exercicios, así como cuestionarios e/ou probas online.   
A comparecencia ás clases por videochamada será obrigatoria.  

  
  
  

 

 


