
 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA                                        (Curso 2021-2022) 

 

Criterios de corrección para a cualificación nos cursos de Ensinanzas Secundaria 

Obrigatoria e bacharelato para adaptalos á nova Lei orgánica 3/2020 (LOMLOE)  

O Departamento de Xeo-Historia, dálle a oportunidade ao alumnado de presentarse a tres 

convocatorias (febreiro, abril e xuño). Deberán entregar o dossier o día do exame e puntuarase cun 

60% e o exame cun 40%. En ámbolos dous casos deben acadar un mínimo de 5, é dicir, un 3 no dossier 

e un 2 na proba escrita. As dúbidas que poidan ter estes alumnos-as para preparar o dossier ou ben llas 

resolve o seu profesor ou ben nos recreos a xefa do departamento. 

 

2- Á hora de avaliar aos alumnos de 1º e 2º ESO o Departamento establece os seguintes 

procedementos: 

• Realización de probas escritas. Realizarase alomenos unha por trimestre e suporán un 80% da 

nota total.  

•  Avaliación das competencias clave directamente relacionadas coa Xeografía e Historia  de 1º 

ESO e  que serían as seguintes: 

✓ Competencia social e cívica. 

✓ Competencia de conciencia e expresións culturais. 

✓ Competencia en comunicación lingüística. 

✓ Competencia de aprender a  aprender. 

✓ Competencia dixital. 

✓ Sentido de inciativa e espírito emprendedor. 

✓ Competencia matemática e competencias en ciencia e tecnoloxía. 
✓ Competencia no coñecemento e a interación no mundo físico. 
 

Todas estas competencias clave serán avaliadas a partir do traballo desenvolvido polo alumnado ao  

longo do curso: 

- actividades realizadas na casa e na aula.  

- realización e presentación de traballos (elaboración de mapas, lectura e traballo sobre un libro,  

cómic..., visionado e comentario de películas e de documentais, traballos monográficos, proxectos 

etc) 

A avaliación destas competencias suporá o 20 % da nota total. A avaliación destas competencias 

será realizada mediante rúbricas. 

 

O alumnado está obrigado a facer a recuperación de cada unha das tres avaliacións, sempre que non 

acade unha nota de 5 ou superior. A nota que se terá en conta para a media aritmética será a da 

recuperación. 

 

Non se  realizará unha proba de recuperación final en xuño e a nota final do alumno/a será a media 

aritmética das tres avaliacións unha vez realizados todos os exames e recuperacións correspondentes.  

 

Realizadas as tres avaliacións a inicios do mes de xuño, para o alumnado que teñan as tres 

avaliacións superadas, traballarán sobre actividades de reforzo e ampliación e a valoración que se 

fará das mesmas servirá para redondear a nota global. 

Os discentes que non teñan as 3 avaliacións ou algunha delas superadas traballaranse  actividades 

das partes que teñan que reforzar e logo farán unha proba onde ademais de volorar a proba (80%), 

tamén se valorarán as tarefas realizadas (20%) 

 

O alumno-a aprobará a asignatura se consegue na media aritmética das tres avaliacións unha nota 

igual ou superior a 5. 

  

 

1- Os alumnos-as con materias pendentes, terán que realizar un dossier de actividades e un exame 

que versará sobre as actividades do dossier. 
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Para o alumnado que promocione ao curso seguinte coa materia cualificada negativamente terá a 

oportunidade de recuperala ao longo do curso seguinte, tal e como se explica no correspondente  

apartado da programación (Plan de seguimento e recuperación do alumnado con materias pendentes.) 

 

Por último se o alumno-a repite curso recibirá atención concreta ao longo do curso seguinte, facendo 

especial fincapé  naqueles contidos e estándares de aprendizaxe que maior dificultade lle 

ocasionaron ao longo do curso anterior. 

 

3- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN PARA 3º E 4º ESO 

 

Á hora de avaliar aos alumnos de 3º E 4º DE ESO o Departamento establece os seguintes 

procedementos: 

a) Realización de probas escritas. Realizarase alomenos unha por trimestre e suporán un 90% 

da nota total.  

b) Avaliación das competencias clave directamente relacionadas coa  Xeografía e Historia de 

3º da ESO e que serían as seguintes: 

• Competencia de conciencia e expresións culturais. 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia de aprender a aprender. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

• Competencia dixital. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

• Competencia no coñecemento e a interación no mundo físico. 

•  Competencia social e cívica. 

 

Todas estas competencias clave serán avaliadas a partir do traballo desenvolvido polo alumno ao 

longo do curso: 

- actividades realizadas na casa e na aula.  

- realización e presentación de traballos (elaboración de mapas, lectura e traballo sobre un 

libro, cómic..., visionado e comentario de películas ou documentais, traballos monográficos, 

etc.) 

 A avaliación destas competencias suporá o 10 % da nota total. A avaliación destas competencias 

será realizada mediante rúbricas. 

 

Non se  realizará unha proba de recuperación final en xuño e a nota final do alumno/a será a media 

aritmética das tres avaliacións unha vez realizados todos os exames e recuperacións trimestrais. 

A nota que se terá en conta para a media aritmética será a da recuperación. 

 

O alumno aprobará a asignatura se consegue na media aritmética das tres avaliacións unha nota igual 

ou superior a 5. 

 

- Para o alumnado que teñan as tres avaliacións superadas a inicios do mes de xuño, traballarán sobre 

actividades de reforzo e ampliación e a valoración que se fará das mesmas servirá para redondear a 

nota global. 

- Para os discentes que non teñan as 3 avaliacións ou algunha delas superadas traballaranse    

actividades das partes que teñan que reforzar e logo farán unha proba onde ademais de volorar a 

proba 90%), tamén se valorará a tarefas realizadas (10%).  

 

 No caso de que, un alumno-a promocione (3º de ESO)  ao curso seguinte terá a oportunidade de 

recuperar a materia ao longo do curso seguinte, tal e como se explica no correspondente  apartado 

da programación (Plan de seguimento e recuperación do alumnado con materias pendentes). 
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 Por último se o alumno-a debe repetir curso recibirá  atención concreta ao longo do curso seguinte, 

facendo especial fincapé  naqueles contidos e estándares de aprendizaxe que maior dificultade lle 

ocasionaron ao longo do curso  

 

4- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN EN HISTORIA DO MUNDO 

COMTEMPORÁNEO 

 

A cualificación da materia de Historia do Mundo Contemporáneo de 1º BAC basearase na 

realización de probas escritas que suporán o 100% da nota total.  Realizarase alomenos un exame 

por trimestre e, no caso de realizar varios, os alumnos deben acadar alomenos una nota de 4 puntos 

sobre 10  en cada unha das probas realizadas para poder facer a nota media. 

  

Con relación a aqueles alumnos que non consigan acadar unha cualificación positiva da materia, 

realizarase unha proba escrita, a modo de recuperación, cada trimestre (salvo na terceira avaliación, 

onde, por falta de tempo, este exame se realizará xunto co exame final). 

 

  O alumnado está obrigado a facer a recuperación de cada unha das tres avaliacións, sempre que 

non acade unha nota de 5 ou superior. A nota que se terá en conta para a media aritmética será a da 

recuperación. 

 

No caso de que algún alumno aínda non tivera aprobado trala realización dos parciais e das  

recuperacións trimestrais, poderá presentarse a un exame final en xuño, seguindo o seguinte sistema: 

   - Aqueles alumnos que só teñan unha avaliación suspensa recuperarán esa avaliación. 

   - Aqueles alumnos que teñan dúas ou as tres avaliacións suspensas recuperarán toda a materia do 

curso. 

 

A nota final será a nota do exame final para estes últimos alumnos e a media aritmética das tres 

avaliacións para todos os demais. O alumno aprobará se consigue en dita proba unha nota igual ou 

superior a 5.  

- O alumnado que na convocatoria ordinaria de inicios de xuño teña superada a materia, realizarán traballos 
sobre temas de actualidade, sen que modifiquen a nota da convocatoria ordinaria. 
 
- O alumnado que non supere a materia de Hª do Mundo Contemporáneo, reforzará facendo tarefas sobre as 
partes non superadas da materia para, logo realizar tamén, no mes de xuño, un exame para poder superar a 
materia na convocatoria extraordinaria. O alumno aprobará se consigue en dita proba unha nota igual 

ou superior a 5.  
 

No caso de que, unha vez cualificada a proba extraordinaria, algún alumno aínda non tivera aprobado 

pero promocione ao curso seguinte terá a oportunidade de recuperar a materia ao longo do curso 

seguinte, tal e como se explica no correspondente  apartado da programación (Plan de seguimento e 

recuperación do alumnado con materias pendentes). 

 

 

5- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN EN HISTORIA DE ESPAÑA  

  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Na asignatura de Historia de España os criterios de cualificación centraranse  na realización de 

probas escritas que suporán o  100 % da nota.   De se realizar máis dun exame por avaliación será 

necesario acadar una nota de  4 puntos sobre 10  en cada un dos parciais para poder facer nota media.  

• Os exames de Historia de España seguirán o modelo establecido pola CIUG para a realización das 

probas da ABAU. 
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A nota final de maio para aqueles alumnos que obteñan unha cualificación positiva en cada unha 

das tres avaliacións (nota igual ou superior a 5) será a media aritmética resultante.  

  

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Con relación a aqueles alumnos que non consigan acadar una cualificación positiva da materia, 

realizarase unha proba escrita, a modo de recuperación, cada trimestre (salvo na terceira avaliación, 

onde, por falta de tempo, este exame se realizará xunto co exame final). 

  

O alumnado está obrigado a facer a recuperación de cada unha das tres avaliacións, sempre que non 

acade unha nota de 5 ou superior. A nota que se terá en conta para a media aritmética será a da 

recuperación. 

 

No caso de que algún alumno-a aínda non tivera aprobado trala realización dos exames e das  

recuperacións trimestrais, poderá presentarse a un exame final en maio, seguindo o seguinte sistema: 

   - Aqueles alumnos-as que só teñan unha avaliación suspensa (nota inferior a 5) recuperarán esa 

avaliación. Este exame seguirá o modelo de exame da avaliación correspondente. 

 A nota final destes alumnos será a media aritmética deste exame e as notas das outras avaliacións 

xa aprobadas ao longo do curso. Será necesario acadar unha nota de 4 puntos sobre 10 neste exame 

de maio para poder facer a media. Estes alumnos aprobarán se a media aritmetica resultante é igual  

ou superior  a 5. 

 

   - Aqueles alumnos-as que teñan dúas ou as tres avaliacións suspensas (nota inferior a 5) 

recuperarán toda  a   materia  do curso con un exame final. este exame seguirá o modelo de exame 

abau establecido pola CIUG. estes  alumnos  aprobarán se acadan  neste exame unha nota igual ou 

superior a 5. 

 

Os alumnos-as poderán presentarse a subir nota tanto a unha única avaliación  como ao exame final, 

pero en ambos casos a nota que se terá en conta será a nota deste último exame realizado.  

 
Todo o alumnado seguirá tendo clase, os que aprobaron a materia en maio para preparar as probas de acceso 
á Universidade de xuño, e os que non aprobaron, para reforzar os contidos e poder logo superar a proba de 
avaliación extraordinaria de xuño.   
 

 Asemade  o Departamento debe realizar exames extraordinarios en xuño para todo o alumnado que 

non conseguira superar a materia en maio. Dito exame consistirá na realización dunha proba escrita 

sobre a materia impartida ao longo do curso e examinarase de todos os contidos da materia. o alumno 

aprobará se consigue en dita proba unha nota igual ou superior a 5. 

 

6- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN DE XEOGRAFIA DE ESPAÑA 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Na materia de Xeografía de España os criterios de cualificación centraranse  na realización de 

probas escritas que suporán o  100 % da nota.   De se realizar máis dun exame por avaliación será 

necesario acadar una nota de  4 puntos sobre 10  en cada un dos parciais para poder facer nota media.  

• Os exames de Xeografía de España seguirán o modelo establecido pola CIUG para a realización 

das probas da ABAU. 

A nota final de maio para aqueles alumnos que obteñan unha cualificación positiva en cada unha 

das tres avaliacións (nota igual ou superior a 5) será a media aritmética resultante.  

  

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Con relación a aqueles alumnos que non consigan acadar una cualificación positiva da materia, 

realizarase unha proba escrita, a modo de recuperación, cada trimestre (salvo na terceira avaliación, 

onde, por falta de tempo, este exame se realizará xunto co exame final). 
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 O alumnado está obrigado a facer a recuperación de cada unha das tres avaliacións, sempre que non 

acade unha nota de 5 ou superior. A nota que se terá en conta para a media aritmética será a  

da recuperación. 

No caso de que algún alumno aínda non tivera aprobado trala realización dos exames e das  

recuperacións trimestrais, poderá presentarse a un exame final en maio, seguindo o seguinte sistema: 

   - Aqueles alumnos-as que só teñan unha avaliación suspensa (nota inferior a 5) recuperarán esa 

avaliación. Este exame seguirá o modelo de exame da avaliación correspondente. 

 A nota final destes alumnos será a media aritmética deste exame e as notas das outras avaliacións 

xa aprobadas ao longo do curso. Será necesario acadar unha nota de 4 puntos sobre 10 neste exame 

de maio para poder facer a media. Estes alumnos aprobarán se a media aritmética resultante é  

igual  ou superior  a 5 

   - Aqueles alumnos-as que teñan dúas ou as tres avaliacións suspensas (nota inferior a 5) 

recuperarán toda  a   materia  do curso con un exame final. Este exame seguirá o modelo de exame 

abau establecido pola CIUG. Estes  alumnos  aprobarán se acadan  neste exame unha nota igual ou 

superior a 5. 

 

O alumnado poderá presentarse a subir nota tanto a unha única avaliación  como ao exame final, 

pero en ambos casos a nota que se terá en conta será a nota deste último exame realizado.  

 
Todo o alumnado seguirá tendo clase, os que aprobaron a materia en maio para preparar as probas 
de acceso á Universidade de xuño, e os que non aprobaron, para reforzar os contidos e poder logo 
superar a proba de avaliación extraordinaria de xuño.   
 

 Asemade  o Departamento debe realizar exames extraordinarios en xuño para todo o alumnado que 

non conseguira superar a materia en maio. Dito exame consistirá na realización dunha proba escrita 

sobre a materia impartida ao longo do curso e examinarase de todos os contidos da materia. O 

alumnado aprobará se consigue en dita proba unha nota igual ou superior a 5.

7- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN DE HISTORIA DA ARTE: 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

• Na asignatura de Historia da Arte os criterios de cualificación centraranse  na realización de probas 

escritas que suporán o  100 % da nota.   De se realizar máis dun exame por avaliación será necesario 

acadar una nota de  4 puntos sobre 10  en cada un dos parciais para poder facer nota media.  

 

• Os exames de Historia da Arte seguirán o modelo establecido pola CIUG para a realización das 

probas da ABAU. 

A nota final de maio para aqueles alumnos que obteñan unha cualificación positiva en cada unha 

das tres avaliacións (nota igual ou superior a 5) será a media aritmética resultante.  

  

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Con relación a aqueles alumnos que non consigan acadar una cualificación positiva da materia, 

realizarase unha proba escrita, a modo de recuperación, cada trimestre (salvo na terceira avaliación, 

onde, por falta de tempo, este exame se realizará xunto co exame final). 

 O alumnado está obrigado a facer a recuperación de cada unha das tres avaliacións, sempre que non 

acade unha nota de 5 ou superior. a nota que se terá en conta para a media aritmética será a da 

recuperación. 

No caso de que algún alumno aínda non tivera aprobado trala realización dos exames e das  

recuperacións trimestrais, poderá presentarse a un exame final en maio, seguindo o seguinte sistema: 

   - aqueles alumnos que só teñan unha avaliación suspensa (nota inferior a 5) recuperarán esa  

avaliación. Este exame seguirá o modelo de exame da avaliación correspondente. 
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 A nota final destes alumnos será a media aritmética deste exame e as notas das outras avaliacións 

xa aprobadas ao longo do curso. Será necesario acadar unha nota de 4 puntos sobre 10 neste exame 

de maio para poder facer a media. Estes alumnos aprobarán se a media aritmetica resultante é igual  

ou superior  a 5 

 

 - Aqueles alumnos-as que teñan dúas ou as tres avaliacións suspensas (nota inferior a 5) recuperarán 

toda  a   materia  do curso con un exame final. Este exame seguirá o modelo de exame abau 

establecido pola CIUG. Estes  alumnos  aprobarán se acadan  neste exame unha nota igual ou 

superior a 5. 

 

Os alumnos-as poderán presentarse a subir nota tanto a unha única avaliación  como ao exame final, 

pero en ambos casos a nota que se terá en conta será a nota deste último exame realizado.  

 
Todo o alumnado seguirá tendo clase, os que aprobaron a materia en maio para preparar as probas 
de acceso á Universidade de xuño, e os que non aprobaron, para reforzar os contidos e poder logo 
superar a proba de avaliación extraordinaria de xuño.   
 

 Asemade  o departamento debe realizar exames extraordinarios en xuño para todo o alumnado que 

non conseguira superar a materia en maio. dito exame consistirá na realización dunha proba escrita 

sobre a materia impartida ao longo do curso e examinarase de todos os contidos da materia. o alumno 

aprobará se consigue en dita proba unha nota igual ou superior a 5. 

 

 


