
Criterios de avaliación cualificación e promoción.

DEPARTAMENTO

BIOLOXÍA
E

XEOLOXÍA

CURSO 2017/18

IES AGRA DO ORZÁN
A CORUÑA



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 2/17

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1ºESO.

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción de 1º da ESO.
Avaliación inicial.
Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da

ESO establecendo se:

 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan
todas as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os
profesores do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles
alumnos/as que poidan seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con
medidas de reforzo, sexan programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.

Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos
anteriores ás vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos
obligan a dividir as programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar
nas datas programadas pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de
aprendizaxe, indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas.
empregando os seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos :
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de
avaliación especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a
cada unidade..
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RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO.

Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os alumnos que
non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas, realizarán un
control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de 5 puntos.
Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a final
de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.
Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos contidos
mínimos establecidos.

Avaliación final.

Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:

Os alumnos suspensos na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso académico e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.

Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.

Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA

NIVEL: 1° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO
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TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos

NIVEL: 3° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo
(entrega de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as
probas escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto,
e que serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1ºESO.

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción de 3º da ESO.
Avaliación inicial
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Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da ESO
establecendo se:
 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan todas
as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os profesores
do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles alumnos/as que poidan
seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con medidas de reforzo, sexan
programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.

Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás
vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos obligan a dividir as
programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas
pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de aprendizaxe,
indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas. empregando os
seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos:
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de avaliación
especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a cada unidade..

RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO
Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os

alumnos que non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas,
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realizarán un control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de
5 puntos.

Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a
final de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.

Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos
contidos mínimos establecidos.

Avaliación final:
Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:
O alumnado suspenso na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso académico e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.

Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de Outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de Xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.

Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA
NIVEL: 1° ESO

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
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RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos
NIVEL: 3° ESO

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo entrega
de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as probas
escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto, e que
serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4ºESO

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción de 4º ESO.
Avaliación inicial
Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da ESO
establecendo se:
 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan todas
as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os profesores
do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles alumnos/as que poidan
seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con medidas de reforzo, sexan
programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.

Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás
vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos obligan a dividir as
programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas
pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de aprendizaxe,
indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas. empregando os
seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos :
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de avaliación
especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a cada unidade..
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CRITERIOS CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN

O curso está dividido en tres trimestres que se corresponderán coas datas das avaliacións
fixadas pola xefatura de estudos.

A nota máxima que o alumno pode acadar na proba ou probas escritas será de sete puntos.

A nota mímima para ter en conta a proba escrita será dun 2.5. Por debaixo de esa puntuación
non superará a avaliación correspondente.

As cuestións que se fagan na clase, o interese do alumno cara á ciencia, o traballo na casa
tamén seán avaliables da seguinte forma:

O traballo na clase ( fichas, cuestións e laboratorio) poderán sumar ata 1.5 puntos
sempre que se presenten as fichas e as cuestións na data correcta e correxidas. No se
puntuarán as presentadas fora de plazo.

O traballo na casa puntuará ata 1.5 puntos.

Todo o material fotocopiable que se dé aos alumnos será responsabilidade do alumno , de
xeito que a perda dese material non será reposto polo profesor.

RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO.
Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os

alumnos que non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas,
realizarán un control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de
5 puntos.

Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a
final de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.

Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos
contidos mínimos establecidos.

Avaliación final.
Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:
Os alumnos suspensos na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.
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Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de Outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de Xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.
Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA
NIVEL: 1° ESO

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos

NIVEL: 3° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo
(entrega de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as
probas escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto,
e que serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO.

- Faremos incidencia especial na realización de traballos e proxectos diversos. Correspondendo a porcentaxe do 50% ás probas escritas e do 50%
restante a o traballo práctico, actitude e comportamento.
- Para poder sumar a avaliación ambos conceptos, tanto tódalas probas escritas coma os traballos e actitude, deberán superar o 4.

Recuperacións:
- Os alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, realizarán unha proba de recuperación trala correspondente avaliación.
- Esta recuperación referiráse tanto á parte teórica como á parte práctica.
- Estas probas de recuperación recollerán contidos de carácter xeral na parte teórica e na parte práctica o profesor/a informaralles dos traballos que
teñen que facer para recuperala
Nota final:
- En Xuño superan a materia aqueles alumnos/as coas 3 avaliacións aprobadas.
- No caso de non superar a materia trala avaliación final ordinaria de Xuño, en Setembro teñen unha nova oportunidade coa proba extraordinaria , que
se rexirá polos mesmos criterios que a proba de Xuño.

PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN DIDDIDÁÁCTICACTICA BIOLOXBIOLOXÍÍAA EE XEOLOXXEOLOXÍÍAA 11ºº BACHARELATO.BACHARELATO.

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación en bacharelato:
• probas escritas y/o cuestionarios: 90%
• traballo en aula, resolución de cuestións, interese, esforzo,asistencia, motivación, participación, exposición de traballos: 10%

PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN DIDDIDÁÁCTICACTICA ANATOMANATOMÍÍAA APLICADAAPLICADA DEDE 11ºº BACHARELATO.BACHARELATO.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ANATOMÍA APLICADA.

- Faremos incidencia especial na realización de traballos e proxectos diversos. Correspondendo a porcentaxe do 50% ás probas escritas e do 50%
restante a o traballo práctico, actitude e comportamento.
- Para poder sumar a avaliación ambos conceptos, tanto tódalas probas escritas coma os traballos e actitude, deberán superar o 4.

Recuperacións:
- Os alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, realizarán unha proba de recuperación trala correspondente avaliación.
- Esta recuperación referiráse tanto á parte teórica como á parte práctica.
- Estas probas de recuperación recollerán contidos de carácter xeral na parte teórica e na parte práctica o profesor/a informaralles dos traballos que
teñen que facer para recuperala
Nota final:
- En Xuño superan a materia aqueles alumnos/as coas 3 avaliacións aprobadas.
- No caso de non superar a materia trala avaliación final ordinaria de Xuño, en Setembro teñen unha nova oportunidade coa proba extraordinaria , que
se rexirá polos mesmos criterios que a proba de Xuño.

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO.

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación en bacharelato:
• probas escritas y/o cuestionarios: 90%
• traballo en aula, resolución de cuestións, interese, esforzo,asistencia, motivación, participación, exposición de traballos: 10%

CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIOAMBIENTE 2º BACHARELATO.

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación en bacharelato:
• probas escritas y/o cuestionarios: 90%
• traballo en aula, resolución de cuestións, interese, esforzo,asistencia, motivación, participación, exposición de traballos: 10%

PROGRAMA DE MELLORA ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO NIVEL II. 3º ESO.
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Avaliación ordinaria:

Os alumnos seleccionados para o programa de PMAR, ademais de dificultades de aprendizaxe, mostran un alto grao de desmotivación. Son alumnos/as
que non teñen ningún hábito de estudo, non están acostumados a traballar e polo tanto non teñen disciplina de traballo.
Principalmente por estas razóns nos instrumentos de avaliación imos usar como ferramenta fundamental o traballo de clase e o traballo para casa, co fin
de tratar de crear un hábito de traballo diario.

Avaliación extraordinaria:

Será levada a cabo nos primeiros días de setembro en datas fixadas pola xefatura de estudos, para todos aqueles alumnos/as que non superen o ámbito
en xuño e terá como referencia as materias implicadas no ámbito..

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación por competencias se levará a cabo en función das seguintes porcentaxes e segundo o perfil competencial indicado para cada unha das competencias
nas distintas materias impartidas polo Departamento:

CL

10%
- Pregunta escrita nas probas de avaliación: 5 palabras de glosario científico en cada proba. Pregunta GLOSARIO.

- Lecturas complementarias de cada tema na clase: resolución de cuestións.

CMCCT

40%

- Dúas probas escritas por avaliación. Constarán de 10 preguntas das distintas unidades: test de resposta múltiple, de

desenvolvemento, de V/F, definicións e de razoamento científico.

 Haberá unha única proba de recuperación da avaliación suspensa, sempre con posterioridade á entrega de notas de cada

avaliación.

CD

5%

- Libro de lectura: presentación dixital da ficha de lectura

- Taller de prensa: Concepto a traballar/ Noticia periodística/ Relación ca unidade

- Uso de modelizacións e páxinas web

- Presentación de tarefas de aula ( 5/ avaliación)
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CAA

20%
- Presentación de tarefas de casa (5 / avaliación)

- Ficha de actividades de curiosidades científicas (5 cuestións)

- Valoración da presentación do caderno de clase (25% da CAA)

CSC

5%

- Busca por avaliación de 5 liñas de actuación que impliquen desenvolvemento sostible en conceptos relacionados cas unidades da

avaliación. Explicación ata un máximo de 10 liñas por actuación (1º e 4ºda ESO)

- Busca por avaliación de 5 liñas de actuación sobre a saúde do corpo humano. Explicación ata un máximo de 10 liñas por actuación

(PMAR e 3 ºda ESO)

Data de entrega: ata o primeiro venres de decembro.

CSIEE

10%

- Visualización de fragmentos de películas e documentais, debate posterior e entrega dunha ficha suministrada polo profesor/a de

apreciacións e conclusións.

Data de entrega: clase seguinte á visualización.

CCEC

10%
- Traballo grupal por avaliación

Data de entrega: ao remate da clase.
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ProcedementosProcedementos ee instrumentosinstrumentos dede avaliaciavaliacióónn ee cualificacicualificacióón.n.
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás vacacións de Nadal e Semana Santa e verán. Estos
condicionamentos obrigan a dividir as programacións dos cursos por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas pola xefatura de
estudios.

No Departamento utilizaremos criterios cualitativos y cuantitativos para a avaliación e cualificación.
Como criterios cuantitativos realizaremos:
• Probas escritas ( a lo menos unha proba por avaliación)
• Preguntas orais na clase
• Cuestións de clases.
Como criterios cualitativos que poderemos avaliar mediante rúbricas realizaremos:
• Traballos individuais ou en grupo
• Traballo e comportamento no laboratorio
• Capacidade de expresarse correctamente.
• Cuidado do material
• Esforzo,participación do alumno,asistencia a clase,puntualidade,comportamento respectuoso co profesor e cos compañeiros.
• Actividades de ampliación( ver plan de mellora)

Os compoñentes do departamento de Bioloxía e Xeoloxía no referente a avaliación ó longo do curso acordaron o seguinte:

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación será na ESO:

• probas escritas: 80%
• traballos, prácticas de laboratorio e caderno: 10%
• comportamento, asistencia, esforzo ,atención ,motivación,participación: 10%

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación en bacharelato:
• probas escritas y/o cuestionarios: 90%
• traballo en aula, resolución de cuestións, interese, esforzo,asistencia, motivación, participación, exposición de traballos: 10%
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Hai materias que específicamente teñen unha cuantificación diferente: Cultura Científica de 4º da ESO, Cultura Científica de 1º de Bacharelato e
Anatomía Aplicada de 1º de Bacharelato. Son materias con unha carga de traballos superior e teñen outra consideración e se especifica na materia
corresopondente.

Plan de mellora de nota

Actividades de ampliación como:
• Lecturas científicas/día
• Lectura de libros recomendadas
• Participación en actividades complementarias.

Plan de recuperación
Os alumnos que non superen algunha avaliación,terán dereito a realizar unha proba de recuperación independentemente de que tiveran algunha parte
superada, a recuperación será polo tanto de toda a materia da avaliación suspensa.
Para considerar aprobada unha avaliación a cualificación será un cinco e no caso de realizar máis dunha proba escrita, non se fará media por debaixo de
3.5 puntos.
Esta recuperación farase despois da data de avaliación.
Ao final de curso e segundo o criterio do profesor, os alumnos poderán facer unha proba global ou ben por avaliacións para superar a materia.

Os alumnos que non obteñan a cualificación axeitada no mes de xuño (aprobado) deberán presentarse á proba extraordinaria do mes de setembro,todos
os alumnos dun mesmo curso terán a mesma proba obxectiva preparada polos membros do Departamento onde figurará a puntuación correspondente a
cada cuestión.

Nas probas escritas ten que figurar en cada cuestión a puntuación que o profesor considere oportuno e no caso de non aparecer dita puntuación
considerarase que cada unha das cuestións terán o mesmo valor na súa parte proporcional.

En segundo de bacharelato a avaliación será continua en cada trimestre tanto na materia de Bioloxía coma de Ciencias da Terra e Medioambientais.
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ProcedementosProcedementos parapara aa realizacirealizacióónn dada avaliaciavaliacióónn inicialinicial nana ESO.ESO.
Na preavaliación preténdese avaliar o conxunto de habilidades, destrezas e estratexias indispensables para ”aprender a aprender” polo que deberán
analizarse por unha banda as características xerais do grupo e por outra os casos particulares en aspectos como: comprensión lectora, expresión escrita,
razoamento lóxico, actitude ante o estudio,etc.
Realizarase unha proba de avaliación inicial naqueles grupos que se consideren oportunos para detectarse os casos máis chamativos de dificultades e
logo das avaliacións iniciales tomaranse as medidas axeitadas de acordo co departamento de Orientación.

ProgramaPrograma dede reforzoreforzo parapara aa recuperacirecuperacióónn dede materiasmaterias pendentespendentes dede cursoscursos anteriores.anteriores.
Co obxecto de facilitar a superación das materias pendentes de cursos anteriores o Departamento de Ciencias Naturais propón un plan de traballo que
consiste en:

Dividir a materia en dous trimestres segundo acordado na reunión do claustro.
Cada trimestre entregarase aos alumnos un cuestionario coas actividades dos temas de cada trimestre.
A corrección do cuestionario valorarase ata un 40% da nota , e o a proba escrita do exame valorarase ata un 60%.
Ao longo do curso faranse dúas probas na liña das actividades propostas e terán carácter liberatorio.
A media entre as dúas probas farase so no caso de alcanzar unha nota de mínima de 3.5 nalgunha das partes e sempre que a cualificación final

chegue ao 5.
No mes de maio terá lugar un exame final para para aqueles alumnos que non se presenten as probas anteriores ou teñan que recuperar

algunha/s delas.
As actividades e as probas serán comúns para todos os alumnos de cada unha das materias.
Así mesmo o docente que imparta a materia no curso no que se atope o alumno pendente valorará positivamente o rendemento do alumno na

materia do departamento do curso actual para a recuperación das materias de cursos anteriores.

AcreditaciAcreditacióónn dede cocoññecementosecementos parapara serser avaliadoavaliado dasdas materiasmaterias dede BioloxBioloxíía,a, XeoloxXeoloxííaa ee CienciasCiencias dada TerraTerra ee MedioambientaisMedioambientais dede 22ºº dede
Bacharelato.Bacharelato.
Aqueles alumnos que non haxan cursado a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato para ser avaliados de materia de Bioloxía de 2º de
Bacharelato deberá realizar unha acreditación que consistirá ben en probas e/ou traballos e /ou resolución de cuestionarios referentes os contidos de
Bioloxía da materia de Bioloxía e xeoloxía de 1º.

Do mesmo xeito os que queiran cursar as materias de Xeoloxía ou de Ciencias daTerra e do Medioambiente ditas acreditacións referirase á parte de
Xeoloxía da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato.
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