
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

 

ESO 
 

Na Educación Secundaria Obrigatoriateranse en conta as 

competencias clave xunto coscontidos aprendidos durante o 
curso a través das materias relacionadas coa avaliación final. O 

obxectivo da avaliación é asegurar que todos os estudantes 
acaden os niveis de aprendizaxe axeitados, para normalizar os 

estándares de cualificación en todo o Sistema Educativo español, 
para introducir elementos de certeza, obxectividade e 

comparabilidade dos resultados, para permitir aos alumnos 
orientar a súa traxectoria educativa en función das súas 

habilidades, competencias e habilidades comprobadas e 

expectativas e intereses, e orientar e informar aos estudantes e 
as familias. 

 
-Nun 55% a nota será o resultado das actividades realizadas 

na clase: fichas do caderno e exercicios propostos polo profesor.  
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a 

creatividade.  
 

 -As probas escritas terán un peso dun 30%. 
 

-As competencias e valores básicos completaran a nota 
cunha 

Aportación dun 15%. 
 

Para realizar a media é imprescindible que nas actividades e 

no exame o alumno obtéña como mínimo unha nota de 4. 
 

RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS: 
     O alumno/a entregará as actividades incompletas ou con 

cualificación negativa da avaliación a recuperar e realizará as 
probas escritas (teórico e/ou prácticas) nas que non acadou 

calificación de 4. 
 As recuperacións son probas obrigatorias, se un alumno que 

teña unha avaliación calificada  cunha nota inferior a 5, non se 
presenta a correspondente proba de recuperación, será calificado 

con un 1 en dito exame, excepto que aporte un xustificante que 
acredite dita ausencia. 

    NOTA FINAL DE XUÑO: 
A puntuación da avaliación ordinaria de xuño obtense como 

media das avaliacións do curso, tendo en conta que o peso das 



avaliacións será dun 30% a 1ª e 2ª Avaliación e dun 40% a 

terceira avaliación. 
 

 

 
 

PROBA DE SETEMBRO:  
     Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar 

un exame teórico-práctico(50% dos exercicios estarán referidos 
aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis 

específicos) e entregar os traballos propostos polo profesor, cun 
nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito exame con 

todos os materiais necesarios para resolver a proba. 
-Exame: 50 

-Traballos: 50% 
 

Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 
puntos nesta proba. 

 

 
 

BACHARELATO 
 

No Bacharelerato terase en conta en maior medida os contidos 
aprendidos, dado que os obxectivos son garantir aos alumnos un 

nivel de coñecemento e competencias adecuado e  suficientes 
para acceder á educación superior ou á vida profesional, 

consolidar a cultura do esforzo e a responsabilidade e motivar aos 
alumnos para progresar no sistema educativo. 

 
 

PRIMEIRO BACHARELATO ARTÍSTICO 
 

 

Nun 50% a nota será o resultado das actividades realizadas en 
clase, fichas do caderno e exerciciospropostos polo profesor.  

Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a 
creatividade. 

 Nun 10%  a nota valorará a adquisición de Competencias e 
valores básicos. 

 
Completarase a nota con un exame 40%. 

 
RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS: 

     É imprescindible a entrega das actividades incompletas ou con 
cualificación negativa da avaliación a recuperar e superar as 

probas escritas (teórico e/ou prácticas) nas que o alumno/a non 
acadaron calificación de 4. 



As recuperacións son probas obrigatorias, se un alumno que 

teña unha avaliación calificada con unha nota inferior a 5, non se 
presenta a correspondente proba de recuperación, será calificado 

con un cero en dito exame, excepto que aporte un xustificante 

que acredite dita ausencia. 
    NOTA FINAL DE XUÑO: 

A puntuación da avaliación ordinaria de xuño obtense como 
media das avaliacións do curso. 

 
 

 
PROBA DE SETEMBRO:  

     Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar 
un exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 

profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a dito 
exame con todos os materiais necesarios para resolver a proba. 

-Exame: 50%(50% dos exercicios estarán referidos aos 
contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis 

específicos). 

-Traballos: 50% 
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 

puntos nesta proba. 
 

SEGUNDO BACHARELATO ARTÍSTICO 
 

 
Nun 55% a nota será o resultado das actividades realizadas en 

clase, fichas do caderno e exerciciospropostos polo profesor. 
Avaliarase: a súa correcta execuciónnun 75%, e un 25% a 

creatividade.  
Para que as actividades sexan valoradas é imprescindible a 

entrega nasúatotalidade. 
Nun 5%  a nota valorará a adquisición de Competencias e 

valores básicos. 

 
Completarase a nota con un exame 40%. 

 
RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS: 

     É imprescindible a entrega das actividades incompletas ou con 
cualificación negativa da avaliación a recuperar e superar as 

probas escritas (teórico e/ou prácticas) nas que o alumno/a non 
acadou calificación de 4. 

As recuperacións son probas obrigatorias, se un alumno que 
teña unha avaliación calificada con unha nota inferior a 5, non se 

presenta a correspondente proba de recuperación, será calificado 
con un cero en dito exame, excepto que aporte un xustificante 

que acredite dita ausencia. 
    NOTA FINAL DE XUÑO: 



A puntuación da avaliación ordinaria de xuño obtense como 

media das avaliacións do curso. 
 

 

 
PROBA DE SETEMBRO:  

     Para superar a proba de setembro o alumno/a debe realizar 
un exame teórico-práctico e entregar os traballos propostos polo 

profesor, cun nivel aceptable. É obriga do alumno asistir a 
ditoexame con todos os materiais necesarios para resolver a 

proba. 
-Exame: 50%(50% dos exercicios estarán referidos aos 

contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis 
específicos). 

-Traballos: 50% 
 

     Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 oumáis 
puntos nesta proba. 

 

 
 

PRIMEIRO BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 
 

 
A nota final de cada avaliación será o resultado das probas 

escritas 90% e as competencias e valores básicos 10% 
Para superar a avaliación o alumno deberá obter un 5 oumáis. 

A recuperación das avaliaciónsfarase mediante unha proba 
(exame), tendo que obter unha puntuación mínima de 5 puntos. 

As recuperacións son probas obrigatorias, se un alumno que 
teña unha avaliación calificada con unha nota inferior a 5, non se 

presenta a correspondente proba de recuperación, será calificado 
con un cero en dito exame, excepto que aporte un xustificante 

que acredite dita ausencia. 

 
 

Proba final de Xuño: 
No caso de que algún alumno non acade polo menos  un 4 nas 

avaliacións ou nas súas recuperacións, non poderá facérselle 
media das tres avaliacións, o que significará que debe presentarse 

á proba final marcada ao final da 3ª avaliación, onde cada alumno 
recuperará a avaliación que teña pendente.  

 
Proba de Setembro: 

A proba (exame) constará de exercicios referidos aos contidos 
impartidos durante o curso (50% dos exercicios estarán referidos 

aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre contidos máis 



específicos). É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os 

materiais necesarios para resolver a proba. 
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 

puntos nesta proba. 

 
SEGUNDO BACHARELATO DEBUXO TÉCNICO 

 
     A nota da avaliación  será: 

- Nun 95% a media aritmética dos exames realizados, tendo que 
obter unha puntuación mínima de 5 puntos. 

A recuperación das avaliacións farase mediante unha proba 
(exame), tendo que obter unha puntuación mínima de 5 puntos. 

As recuperacións son probas obrigatorias, se un alumno que 
teña unha avaliación calificada con unha nota inferior a 5, non se 

presenta a correspondente proba de recuperación, será calificado 
con un cero en dito exame, excepto que aporte un xustificante 

que acredite dita ausencia. 
-Nun 5%  a nota valorará a adquisición de Competencias e 

valores básicos. 

Aprobarán o curso aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 
puntos de nota nas tres avaliacións. 

 
Proba final de Xuño: 

 No caso de que algún alumno non acade polo menos  un 4 
nas avaliacións o unas súas recuperacións, non poderá facérselle 

media das tres avaliacións, o que significará que debe presentarse 
á proba final marcada ao final da 3ª avaliación, onde cada alumno 

recuperará a avaliación que teña pendente.  
 

 
Proba de Setembro: 

A proba(examen) constará de  exercicios referidos aos 
contidos impartidos durante o curso (50% dos exercicios estarán 

referidos aos contidos mínimos e o outro 50% versará sobre 

contidos máis específicos).  
É obriga do alumno asistir a dito exame con todos os materiais 

necesarios para resolver a proba.  
Superarán a materia aqueles alumnos que obteñan 5 ou máis 

puntos nesta proba. 


